
Budżet GKRPA na 2023 rok 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie Kwota zł. 

1. Dofinansowanie popołudniowych zajęć rekreacyjno – sportowo – kulturalnych  
i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez jednostki gminne  
w tym: 

α) dofinansowanie działalności wychowawczo-profilaktycznej organizowanej przez 
szkoły na terenie gminy  

 
I. Świetlica szkolna w Murowie                                                                   
       w tym wynagrodzenie nauczycieli: 

 zajęcia artystyczne                                                                                                            
 zajęcia kulinarno- regionalne 
 zajęcia z klockami lego 
 zajęcia sportowe 

 
II. Świetlica szkolna Stare Budkowice                                                                    
       w tym wynagrodzenie nauczycieli: 

 zajęcia turystyczno – krajoznawcze                                                                                                            
 zajęcia muzyczne – Schola  
                                                                                                           

III. PSP w Zagwiździu (świetlica szkolna)                                                              
       w tym wynagrodzenie nauczycieli: 

 zajęcia edukacyjne, nauka gry w szachy                                                                                                          
 zajęcia popołudniowe 
                                                                                                             
β) dofinansowanie działalności wychowawczo-profilaktycznej organizowanej poza 

szkołą na terenie gminy  
 
I . Świetlica wiejska w Grabczoku                                                             
       w tym:                                                                                                      

 wynagrodzenie nauczycieli                                                                                                    
 

14.200,00 zł 

 
2. 
 

Organizowanie i wspieranie działań służących promocji abstynencji i zdrowego stylu 
życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej osób dorosłych 

44.224,36 zł 
 

 
3. Organizowanie wypoczynku z elementami programów profilaktycznych dla uczniów 

w szkołach. 
 

33.000,00 zł 

4. Finansowanie szkoleń i refundowanie kosztów podróży członków GKRPA i innym 
osobom z terenu gminy. 
 

500,00 zł 

5. Koszty GKRPA  (diety). 
 

25.524,00 zł 

6. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii – zakup materiałów, testów, 
szkolenia. 
 

500,00 zł 

7. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zakup materiałów, 
testów, szkolenia. 
 

500,00 zł 

8. 
 

Koszty postępowania sądowego. 1.000,00 zł 

9. 
 

Organizowanie zajęć w szkołach z wykorzystaniem rekomendowanych programów 
profilaktycznych 
 

35.000,00 zł 

10. 
 

Składki na ubezpieczenia społeczne. 2.123,37 zł 

11. 
 

Składki na fundusz pracy. 347,05 zł 

 OGÓŁEM  156.918,78 zł 



 
Pkt 3: 

Murów RS (2.000 zł akcja letnia w tym 1.500 zł do biblioteki) 3.500,00 zł 
St. Budkowice RS (2.000 zł akcja letnia w tym 1.500 zł do biblioteki) 3.500,00 zł 
Zagwiździe RS (2.000 zł akcja letnia w tym 1.500 zł do biblioteki) 3.500,00 zł 
Radomierowice                   letnie 2.500,00 zł 
Bukowo letnie  2.500,00 zł 
Grabczok letnie 2.500,00 zł 
Okoły letnie 2.500,00 zł 
Kały letnie 2.500,00 zł 
N. Budkowice letnie 2.500,00 zł 
Dębiniec letnie 2.500,00 zł 
Grabice letnie 2.500,00 zł 
Młodnik letnie 2.500,00 zł 

RAZEM 33.000,00 zł 

 
Sporządziła:      

 
Gabriela Jaguś 


