UCHWAŁA NR XXXVII/195/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 marca 2009 roku

Przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii i Przemocy dla Gminy Iłża
na rok 2009.

w sprawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz
art. 41 ust. 1-2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U z 2007r Nr 70, poz. 473 z późniejszymi
zmianami), oraz art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 12 i art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U Nr 180, poz. 1493) - Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się do realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w roku 2009 w
gminie Iłża stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Na finansowanie zadań wynikających z programu
przewidziane w budżecie gminy
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przeznacza

się środki

Załącznik do Uchwały NrXXXVII/195/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.03.2009r

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY
DLA GMINY IŁŻA NA ROK 2009.
I WSTĘP
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i
przemocy domowej zakłada, że większość kompetencji i środków finansowych jest
zlokalizowana na poziomie samorządów gmin. Podstawą prawna jest ustawa z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zgodnie z treścią tych ustaw samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia
działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie.
Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców, oraz
dostępnych zasobach może przedsięwziąć środki zaradcze, oraz naprawcze
skierowane do społeczności lokalnej.
Działania te ujęte są w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w rodzinie
Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010, oraz
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006 – 2010.

II. CELE PROGRAMU:
1. Cele strategiczne programu.
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i
narkomanią;
- zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień;
- zmniejszanie ilości spożywanego alkoholu przez młodzież;

- doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy;
- rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii i przemocy domowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
- wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy.
- Kontynuowanie działalności świetlic wiejskich.
Program uwzględnia i realizuje powyższe cele i wyodrębnia 4 grupy zadań w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
domowej”
1. Profilaktyka pierwszego stopnia – zapobieganie problemom alkoholowym,
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie adresowane do ogółu
mieszkańców Gminy Iłża.
2. Profilaktyka drugiego stopnia – wczesne rozpoznawanie czynników ryzyka
wystąpienia problemów alkoholowych, narkotyków i przemocy domowej, oraz
oddziaływanie psychoedukacyjne i interwencja kryzysowa dla osób z grupy ryzyka.
3. Profilaktyka trzeciego stopnia - pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z
problemem alkoholowym, pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej.
4. Profilaktyka czwartego stopnia – rehabilitacja.

III. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA ROK 2009
W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH,
POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ.
I Profilaktyka pierwszego stopnia – Zapobieganie problemom alkoholowym
i przeciwdziałanie narkomanii, oraz przemocy w rodzinie adresowane do
ogółu mieszkańców Gminy.
RODZAJ DZIAŁAŃ
Standardy
A Edukacja publiczna:
- audycje radiowe na temat zapobiegania
- dystrybucja materiałów powinna być
problemom alkoholowym, narkomanii i
elementem oddziaływań
przeciwdziałania przemocy
profilaktycznych.
- zakup i dystrybucja materiałów
informacyjno – edukacyjnych np. ulotek
broszur, poradników
B Psychoedukacyjne programy
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
- kompletny godzinowy scenariusz zajęć
- prowadzenie działalności profilaktycznej
- zajęcia prowadzone w sposób systematyczny
I stopnia w zakresie profilaktyki
i powtarzający się oparte na aktywnych metodach
uzależnień: alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu
dydaktycznych (tzw. Warsztaty)
wśród uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
C. Szkolenia psychoedukacyjne dla

wychowawców i pedagogów szkolnych.
- edukacja na temat specyfiki funkcjonowania
rodziny z problemem alkoholowym i
narkotykowym, oraz specyfiki rozwoju dzieci
z tych rodzin;
- warsztaty kształtujące umiejętności
porozumiewania się z dziećmi i młodzieżą
na temat uzależnień;
- edukacja na temat narkotyków, rozwoju
uzależnień od środków psychoaktywnych.
D. Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień
oraz przemocy w rodzinie dla członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

- zajęcia z rodzicami prowadzone w sposób
systematyczny np. podczas wywiadówek

- uprawnienia do prowadzenia szkoleń
z zakresu uzależnień.

- całościowe finansowanie kosztów udziału
w szkoleniach, seminariach, warsztatach;
- delegacje – rozliczenie kosztów delegacji
służbowych zgodnie z poleceniem wyjazdu.
E Organizacja czasu wolnego dla dzieci,
młodzieży i rodzin
- organizacja czasu wolnego i pozalekcyjnych
zajęć sportowych i imprez towarzyszących
(m.in. turnieje, zawody, rajdy, pikniki) dla dzieci
i młodzieży
- organizacja niedochodowych imprez kulturalnych
i sportowych z udziałem dzieci, młodzieży i rodzin
(m.in. festyny, pikniki rodzinne, imprezy kulturalne
i okolicznościowe, oraz spotkania integracyjne)
- przekazywanie wiedzy z zakresu profilaktyki
uzależnień i upowszechnianie materiałów
edukacyjnych na festynach rodzinnych,
kulturalnych itp.
- wspieranie działań promujących zdrowy styl
życia.
F Ograniczenia dostępności alkoholu.
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania
zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych, oraz zasad usytuowania i ilości
punktów sprzedaży napojów alkoholowych
określonych odrębną ustawą Rady Miejskiej w Iłży
- kontynuowanie szkoleń dla sprzedawców
napojów alkoholowych
G. Wspomaganie działalności instytucji i
stowarzyszeń działających na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- doposażenie placówek działających na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz

- wyraźne odniesienie profilaktyczne w sposób
szczególny eksponujące fakt, iż są to imprezy
bezalkoholowe

- zadania wynikające z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

- całościowy projekt działań

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- dofinansowanie wypoczynku letniego, oraz
innych działań na rzecz przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej
- dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji
Kryzysowej – Dom Matki i Dziecka
II Profilaktyka drugiego stopnia - wczesne rozpoznawanie czynników ryzyka
wystąpienia problemów alkoholowych i przemocy domowej, oraz
oddziaływanie psychoedukacyjne
i interwencja kryzysowa dla osób z grup ryzyka
A. Zajęcia socjoterapeutyczne dla
dzieci i młodzieży z grup ryzyka
- kompletny godzinowy scenariusz
uzależnienia od alkoholu i innych
zajęć;
środków psychoaktywnych w
- zaplanowana ewaluacja.
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych.
- warsztaty dotyczące zwiększania
umiejętności interpersonalnych i
intrapsychicznych, radzenie sobie w
sytuacji nacisku grupy rówieśniczej na
używanie alkoholu i innych środków
psychoaktywnych.
B. Organizacja narad i konferencji,
udział w kampaniach lokalnych i
- kompletny godzinowy scenariusz
ogólnopolskich poświęconych
rozwiązywaniu problemów
narady, konferencji, kampanii
uzależnień, oraz przemocy domowej.
- edukacja
- wybór ofert
- tworzenie lokalnej koalicji instytucji,
organizacji na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii
oraz ochrony przed przemocą w
rodzinie.
- włączenie się w ogólnopolskie oraz
lokalne kampanie poświęcone
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, oraz
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
III

Profilaktyka III stopnia - Terapia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
Pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej.
A Terapia dzieci z rodzin z problemem
Alkoholowym
- standardy placówek lecznictwa
- specjalistyczna pomoc indywidualna,
odwykowego
- grupy terapeutyczne DDA
B. Interwencja Kryzysowa.
- pierwsza pomoc - poradnictwo i wsparcie
- standardy pracy terapeutycznej
osobom w kryzysie skierowane do członków
rodzin i osób doświadczających przemocy
w sytuacji kryzysowej.
domowej;

- informacje odnośnie możliwości pomocy
C. Pomoc psychospołeczna i prawna
dla ofiar przemocy domowej.
- informacje i porady prawne,
- szeroko pojęte działania pomocowe.

IV
Profilaktyka IV stopnia - Rahabilitacja
A. Zajęcia terapeutyczne w ramach
- standardy placówki lecznictwa
terapii pogłębionej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
odwykowego
- grupy terapeutyczne w ramach programu
After Care ( opieka psychoterapeutyczna dla
pacjentów z zakończonym podstawowym
programem psychoterapii)
B. Zajęcia terapeutyczne dla członków
rodzin z problemem alkoholowym i
ofiar przemocy domowej.
- pogłębiona terapia indywidualna,
- psychoterapia grupowa dla osób
- doświadczających przemocy domowej,
- psychoterapia rodzinna i małżeńska.
C Zajęcia dla dzieci objętych pomocą
Socjoterapeutyczną.
- profesjonalnie przygotowani realizatorzy
- finansowanie zatrudnienia pracowników
merytorycznych,
- doposażenie pomieszczeń, materiały edukacyjne
i inne.
D. Organizacja badań i sondaży opinii,
lokalnych diagnoz w zakresie
uzależnień i przemocy.
- badania ankietowe
- ocena aktualnego stanu problemów alkoholowych
- wywiady pogłebione
i narkotykowych, istniejących zasobów, oraz
efektów prowadzonych dotychczas działań,
- opracowywanie i przekazywanie zainteresowanym
podmiotom informacji na temat zadań realizowanych
Gminę na rzecz Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i innych uzależnień,
- przeprowadzenie diagnozy problemów w zakresie
używania alkoholu, narkotyków i tytoniu wśród
dzieci i młodzieży, oraz doznawanej przemocy
wśród mieszkańców Gminy Iłża.

IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Iłży
- profilaktyka uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

- psychoterapia i poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której
wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych zgodnie z art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
Komisja ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Iłży i zbiera się na swoich
posiedzeniach w zależności od potrzeb.
a) Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz
powołany zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
otrzymują za udział w pracach – posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości
75,00 zł brutto. Podstawą wypłacenia jest udział w pracy i podpisanie listy
obecności.
3. Instytucje, Organizacje i Stowarzyszenia działające na rzecz rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
Każdy podmiot prawny funkcjonujący na terenie gminy Iłża, którego działalność
statutowa nie jest nastawiona na zysk, może ubiegać się o dofinansowanie na
realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
4. Profesjonalnie Przygotowani Realizatorzy.
Osobom posiadającym specjalistyczne wykształcenie w zakresie profilaktyki i terapii
uzależnień mogą być zlecone do realizacji, w formie umowy zlecenia, zadania w
ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy.
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96,poz.873 z późniejszymi zmianami) okresla
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Iłży.
5. Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień zakresie koordynowania i realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy domowej.
6. Szkoły i kluby sportowe.
Dofinansowanie realizacji zadań programu nastąpią po przedłożeniu programu w
którym muszą zostać wskazane działania związane z profilaktyką uzależnień.

V. ZADANIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH W ZAKRESIE KONTROLI I
I INTERWENCJI W STOSUNKU DO PODMIOTÓW HANDLUJĄCYCH
ALKOHOLEM.
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych realizowana jest przez Komisariat Policji w Iłży i członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie stosownych
upoważnień wydanych przez Burmistrza Iłży.
Kierowanie spraw do Sądu Rejonowego w przypadku złamania przepisów ustawy w
zakresie zakazu sprzedaży napojów osobom nieletnim , nietrzeźwym lub pod zastaw,
oraz reklamy napojów alkoholowych.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
1. Źródłem finansowania zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie są środki w budżecie gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
W roku 2009 zaplanowano środki na ten cel w wysokości
- Dział 851 rozdział 851153 – Przeciwdziałanie narkomanii
- Dział 851 rozdział 851154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
Niewykorzystane środki z roku 2008
Planowane wydatki na realizację programu w roku 2009
Wynoszą ogółem

- 15.000,00 zł
- 205.000,00 zł
- 23.367,00 zł

243.367,00 zł

VII. PLAN WYDATKÓ5. NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI
I PRZEMOCY DOMOWEJ.
LP

1

NAZWA ZADANIA

A. Zapobieganie problemom alkoholowym i
przeciwdziałania narkomanii, oraz przemocy
w rodzinie adresowane do ogółu
mieszkańców gminy
- edukacja publiczna – zakup i dystrybucja
materiałów informacyjno – edukacyjnych, ulotek
broszur, poradników
- udział w Ogólnopolskiej Kampanii PARPY
- szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla
Członków MKRPA
B. Organizacja czasu wolnego dla dzieci,
młodzieży i rodzin w tym pozalekcyjne
zajęcia sportowe realizowanych przez:
1. Dom Kultury w Iłży :
- wydatki osobowe 300,00 x 12 m-cy
- wydatki rzeczowe
- Imprezy Kulturalne
2.Wiejski Dom Kultury w Jasieńcu
- wydatki rzeczowe
3. Miejsko Gminna Bibliotekę Publiczną w Iłży
- wydatki rzeczowe
4. Uczniowski Klub Sportowy „Iłżanka”
- wydatki osobowe 400,00 x 1 x 10 m-cy
- wydatki rzeczowe

PLANOWANY
KOSZTREALIZACJI
ZADANIA

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

cały rok
2.000,00

2.500,00
4.000,00

3.600,00
5.000,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00
3.300,00

5.MG Zarząd LZS w Iłży
6.IKS „POLONIA” w Iłży
- wydatki osobowe zatrudnienie 2 trenerów
500,00 x 2 x 10 m-cy
- wydatki rzeczowe
7. Liceum Ogólnokształcące w Iłży
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży
9. Klub Sportowy „WOLEY” w Iłży
- Wydatki osobowe 400,00x 2 x 10 m-cy
- wydatki rzeczowe
10. Dofinansowanie pikniku dziecięcego
wraz z zawodami wędkarskimi
realizowanego przez PZW – Koło w Iłży
- wydatki rzeczowe
11. Dofinansowanie Związku Niewidomych
- wydatki rzeczowe

10.000,00

10.000,00
3.000,00
1,500,00
1.500,00
8.000,00
6.000,00

1.500,00
1.500,00

C. Wspomaganie działalności instytucji
stowarzyszeń działających na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2

1. Utrzymanie działalności punktu
Informacyjno - Konsultacyjnego w Iłży
2. Doposażenie 15 świetlic wiejskich
- wydatki rzeczowe 15x 3.000,00
3. Dofinansowanie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej-Dom Matki i Dziecka w
Jasieńcu Iłżeckim Dolnym
4.Sfinansowanie wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym i rodzin wielodzietnych
5.Dofinansowanie grupy rekonstrukcji
Historycznej – wydatki rzeczowe
6.Dofinansowanie Stowarzyszenia
Diabetyków – Koło w Iłży – wydatki rzeczowe
7. Dofinansowanie działalności ZHP - Gminny
Związek Drużyn w Iłży – wydatki rzeczowe
8. Dofinansowanie Zarządu Oddziału
Przyjaciół Lasu w Iłży
Wczesne rozpoznawanie czynników ryzyka
wystąpienia problemów alkoholowych i
przemocy domowe, oraz oddziaływanie
Psychoedukacyjne i interwencja kryzysowa
dla osób z grup ryzyka.j
- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w:
1. Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży
- wydatki osobowe 300,00 x 10 m-cy x 1
- wydatki rzeczowe

21.000,00
45.000,00

10.000,00

15.000,00
4.000,00
1.500,00
2.000,00
10.000,00

3.000,00
3.000,00

2. Publiczne Gimnazjum Gminne w Iłży
- wydatki osobowe 300,00 x 10 m-cy x 1
- wydatki rzeczowe
3. Całoroczny program profilaktyczny
„Spójrz Inaczej” realizowany przez PSP
w Jasieńcu Iłż. Górnym
- wydatki osobowe 250,00 x 1 x 10 m-cy
- wydatki rzeczowe
3

2.500,00
1.500,00

Terapia dzieci z rodzin z problemem
Alkoholowym. Pomoc osobom
doświadczającym przemocy domowej
1. Interwencja Kryzysowa - posiedzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania przemocy domowej
75,00 x 7 x 8
2. Kontynuacja poradnictwa dla ofiar
przemocy domowej 300,00 x 1 x 12
3.Kontynuacja prowadzenia grypy wsparcia
dla osób współuzależnionych w tym dzieci
i młodzieży – 300,00 x 1 x 12 m-cy
4. Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 75,00x 8 x7
5. Umowa- zlecenie dla Pełnomocnika ds
uzależnień
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3.000,00
3.000,00

REHABILITACJA
- Kontynuowanie ponadpodstawowej oferty
dla osób uzależnionych w formie dodatkowych
zajęć terapeutycznych- wydatki osobowe
300,00 x 1 x 12 m-cy
- Koszty biegłych sądowych orzekających
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
opłaty sądowe.
Inne wydatki wynikłe w toku realizacji programu
( np. delegacje, i inne)
O G Ó Ł E M

4.200,00
3.600,00

3.600,00
4.200,00
7.200,00

3.600,00

5.000,00
2.067,00
243.367,00

Dopuszcza się przesunięcie wydatków między poszczególnymi pozycjami w ramach
zatwierdzonego programu.

Kwota może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia
budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do
przewidzenia w dniu opracowania programu.

