
       

 

 

UCHWAŁA NR XLIII/301/2017 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

 
        w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  na rok 2017 

 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art.  41 ust. 

1,2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz.487) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

 

      § 1. W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             

na rok 2017, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/218/2016 Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 22 grudnia 2016 r., Preliminarz Budżetowy do realizacji zadań Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, będący załącznikiem 

do tego Programu, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.  
 

 

       § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

 

       § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta w Brzezinach. 

 

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miasta 

 
Tadeusz Barucki 

 

 

 
 



                   Załącznik do uchwały nr XLIII/301/2017 
                   Rady Miasta Brzeziny  
                   z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
                   w sprawie zmiany Miejskiego   
                   Programu Profilaktyki 
                   i Rozwiązywania Problemów   
                   Alkoholowych na rok 2017. 

 

Załącznik do Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 

2017. 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2017 

Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 198.000,00 zł 

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 238.635,00 zł 

Zadania realizowane przez Miasto Brzeziny 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69.575,00 zł 

§ 2820 Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  13.500,00 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22.000,00 zł 

 wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarz psychiatra) 

 wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 współfinansowanie zajęć: psychoterapeutycznych prowadzonych w ramach opieki poszpitalnej 

 opieka terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin 

 dyżur terapeuty uzależnień 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     1.000,00 zł 

 zakupy materiałów edukacyjnych, nagród konkursowych dla szkół i placówek zajmujących się 

problematyką uzależnień 

 udział w kampaniach profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom, 

 materiały na lokalne imprezy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

§ 4300 Zakupy usług pozostałych 17.000,00 zł 

 zajęcia edukacyjne i profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjum na terenie miasta oraz 

imprezy kulturalne i sportowe o charakterze profilaktycznym dla dorosłych, dzieci i młodzieży, 

organizowanie czasu wolnego, jako alternatywa dla uzależnień, 
 organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym, 
 szkolenia: (członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika, 

Zespołu lnterdyscyplinarnego, pedagogów osób stykających się w środowisku pracy z uzależnieniami 

i przemocą w rodzinie, sprzedawców napojów alkohol). 
 umieszczanie w MCZP osób nietrzeźwych w stanie zagrażającym ich życiu bądź zdrowiu 

lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób, 
 wynagrodzenie biegłego sądowego ( psycholog) 
 wykonanie profilaktycznych widowisk słowno - muzycznych w szkołach 

§ 4260 Zakupy energii 1.000,00 zł 



§ 4400 Czynsz za pomieszczenia terapeutyczne 13.875,00 zł 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego 1.200,00 zł 

 pokrycie kosztów sądowych związanych z postępowaniami w sprawach o zobowiązanie 

do leczenia odwykowego 

 

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 
 

Dział 851 Ochrona zdrowia  

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  169,060,- 

§ 3110 Świadczenia społeczne                      25 000,- 

Dożywianie dzieci w szkołach                                 25 000,- 

Świetlica terapeutyczna „Świetlik” 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników        78.909- 

3 osoby w wymiarze: 2 osoby po 1 et. i 1 osoba 0,75 etatu  

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne           5.674,- 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń     14.223,- 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2,45%           1.998,- 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   1.000,- 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia           3.000,- 

Mat. do zajęć dydaktycznych, art. chemiczne               

§ 4260 Zakup energii            11.000,- 

§ 4300 Zakup usług pozostałych           20.000,- 

Dożywianie dzieci, usługi komunalne, abonament RTV, art. spożywcze : herbata, woda                                                                                      

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          1.167,- 

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garażowe      1.246,- 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             4.743,- 

§ 4480 Podatek od nieruchomości                          1.100,- 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Tadeusz Barucki 


