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Zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na 

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbica 

§1 

1. Do złożenia wniosku uprawnione są: placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje 

pomocy społecznej, sołectwa, kluby sportowe, stowarzyszenia posiadające osobowość 

prawną, parafie oraz Koła Gospodyń Wiejskich.  

2. Środki finansowe przyznane mogą być wyłącznie na pisemny wniosek Wnioskodawcy, na 

cele zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i programem. Wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

3. Na jedno zadanie można złożyć tylko jeden wniosek. 

4. Wniosek musi zawierać: nazwę oraz siedzibę Wnioskodawcy, numer telefonu 

kontaktowego, adres poczty elektronicznej, wysokość wnioskowanej kwoty, informację 

o całościowym koszcie przedsięwzięcia (organizacji imprezy, wyjazdu profilaktycznego, 

zakupu towarów, itp.), szczegółowy opis przeznaczenia tej kwoty oraz uzasadnienie, 

w którym należy między innymi wskazać zgodność z ustawami oraz programem. 

5. Wniosek należy złożyć na min. 14 dni przed terminem realizacji projektu. 

6. Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem w zakresie 

rozpatrzenia wniosku. 

7. W przypadku braków formalnych we wniosku Komisja kieruje pismo  

do Wnioskodawcy w celu uzupełnienia braków w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 

w/w pisma. W przypadku niezachowania terminu uzupełnienia, wniosek jako 

niespełniający wymogów nie będzie rozpatrzony. 

8. Członkowie GKRPA mogą wystąpić do Krajowego Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom lub Radcy Prawnego, w celu wydania opinii, jeżeli wniosek 

o dofinansowanie przedsięwzięcia budzi wątpliwości, co do istoty przeznaczenia środków 

na cele niezgodne z ustawami i programem.   

9. Przyznanie środków finansowych jest zależne od ich posiadania, Komisja wnioskowaną 

kwotę może przyznać w całości, części lub odmówić jej przyznania, z powodu braku 

środków finansowych lub jej przeznaczenie będzie niezgodne z ustawami i programem. 

10. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji. 

11. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć do Komisji dokument 

potwierdzający wydatkowanie przyznanych środków. W uzasadnionych przypadkach, co 

najmniej 4 dni przed upływem terminu płatności. 

12. Dowód zakupu powinien być wystawiony z 21 dniowym terminem płatności. 

13. W przypadku organizacji konkursów/zawodów wymaga się dokumentu potwierdzającego 

odbiór nagród przez uczestników. 

14. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć do Komisji sprawozdanie wraz z dokumentacją 

zdjęciową z realizacji przedsięwzięcia, na które przyznane były środki, w terminie do 14 

dni kalendarzowych od zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszych zasad. 
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§2 

1. Negatywnie rozpatrywane są wnioski, które: 

a) zostały złożone przez podmioty nieuprawnione do ubiegania się o środki przeznaczone 

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbica, 

b) zostały złożone na realizację programów niezgodnych z ustawami i programem, 

c) zostały złożone do Komisji w terminie krótszym niż określono w § 1 pkt 5 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Wierzbicy 

/-/mgr Marlena Mikus 
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