
Uchwała Nr XIV / 86 / 07 
Rady Miasta Brzeziny 

z dnia  25 października 2007 r. 
 
 
w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007   
 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218), art. 41 ust1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793); art. 10 
ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 Nr 
179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826; z 2007 Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 
558) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) Rada Miasta Brzeziny uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr IV/2/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałami: Nr V/16/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 r. w 
sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 oraz Nr 
IX/43/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany: 
1) W Rozdziale IV Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy  
w Rodzinie w tabeli Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości napojów alkoholowych, 
narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie: 
a) w punkcie 1 Wdrożenie w Szkole Podstawowej Nr 2 programu profilaktycznego pt. 

„Agresja i przemoc” z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania 
narkomanii w kolumnie Przewidywany koszt w zł kwotę „1 860” zastępuje się kwotą 
„1 836”,  

b) w punkcie 2 Zorganizowanie i przeprowadzenie w szkołach podstawowych programu 
edukacyjnego lub profilaktyki uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii 
w kolumnie Przewidywany koszt w zł kwotę „1 000” zastępuje się kwotą „270”, 

c) w punkcie 4 Koncert słowno – muzyczny dla młodzieży o tematyce związanej  
z uzależnieniami (alkohol, narkotyki) w kolumnie Przewidywany koszt w zł kwotę  
„1 640” zastępuje się kwotą „300” 

d) w punkcie 5 Impreza estradowa dla dzieci i młodzieży o tematyce antyalkoholowej  
w kolumnie Przewidywany koszt w zł kwotę „2 000” zastępuje się kwotą „1 820”, 



e) w punkcie 5 Szkolenia dla przedstawicieli grup zawodowych stykających się  
w środowisku pracy z problemami alkoholowymi w kolumnie Przewidywany koszt  
w zł wykreśla się kwotę „1 000”, 

f) w punkcie 8 Zorganizowanie kolonii terapeutyczno – wypoczynkowych dla dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym w kolumnie Przewidywany koszt w zł kwotę  
„7 500” zastępuje się kwotą „7 497”, 

2) W Rozdziale IV Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tabeli Udzielanie pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków  
i innych substancji psychoaktywnych, ofiarom, a także sprawcom przemocy:  
a) w punkcie 1 Finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń terapeutycznych, 

wyposażenia, materiałów w kolumnie Przewidywany koszt w zł kwotę „17 000” 
zastępuje się kwotą „16 700”, 

b) w punkcie 5 Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno – terapeutycznych w postaci 
obozu terapeutycznego dla uzależnionych, współuzależnionych i ich dzieci (forma 
podsumowania rocznej terapii grupowej) w kolumnie Przewidywany koszt w zł kwotę 
„7 500” zastępuje się kwotą „7 491”, 

c) w punkcie 7 Zakup i dystrybucja materiałów: informacyjno – edukacyjnych, biletów  
i nagród dla szkół i innych placówek realizujących zadania z zakresu problematyki 
uzależnień, znaków opłaty sądowej i inne w kolumnie Przewidywany koszt w zł 
kwotę „1 500” zastępuje się kwotą „79” 

3) W Rozdziale IV Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tabeli Inicjowanie i wspomaganie działań 
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie w punkcie  
8 Kierowanie osób nadmiernie pijących na badania w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, Szkolenia i wynagrodzenia członków 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kolumnie Przewidywany 
koszt w zł kwotę „14 200” zastępuje się kwotą „18 707” 
 
§ 2. Preliminarz do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 
będący załącznikiem do tego programu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do 
uchwały. 

 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Bączyński 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały Nr XIV / 86 / 07 
Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i 
Przemocy w Rodzinie  na rok 2007 

 
Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy  
w Rodzinie  na rok 2007. 

 
 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 
 
do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007. 
 
 
 
 
Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 145 000,00 zł. 
 
Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007       – 172 400,00 zł. 
 
 
DZIAŁ 851          OCHRONA ZDROWIA 
 
Rozdział  85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi.    70 000,00 zł. 
                                                                                                                 
§ 2820 Dotacja  na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi              8 000,00 zł. 
§ 4170    Wynagrodzenia bezosobowe                23 287,00 zł.:     

- wynagrodzenia biegłych (lekarz psychiatra, psycholog) oraz  
wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania                     
Problemów Alkoholowych      18 487,00 zł. 

- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych                                                          
po opuszczeniu zakładu leczenia odwykowego      4.000,00 zł. 

- opieka terapeutyczna specjalisty terapii uzależnień  w trakcie  
wyjazdów rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dorosłych       800,00 zł. 

       
§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia                   1 
079,00 zł.: 

- zakupy materiałów (edukacyjnych, biletów i nagród dla szkół  
i placówek zajmujących się problematyką uzależnień, znaków  
opłaty sądowej i inne)                                                         79,00 zł. 

- zakup materiałów dot. happeningu (nagrody,  
materiały edukacyjne, itp.)         1.000,00 zł. 



 
§ 4300    Zakupy usług pozostałych       20 934,00 zł.: 

- zajęcia edukacyjne i profilaktyczne w szkołach podstawowych,  
gimnazjum i innych placówkach oświatowych na terenie miasta  
oraz imprezy kulturalne o charakterze profilaktycznym dla  
dzieci i młodzieży w wykonaniu artystów teatru i estrady   5 726,00 zł. 

- kolonie terapeutyczno - wypoczynkowe dla dzieci                                                  
z rodzin z problemem alkoholowym       7 497,00 zł. 

- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania                             
Problemów Alkoholowych                     220,00 zł. 

- organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno-terapeutycznych 
dla dorosłych osób uzależnionych, współuzależnionych  
i ich dzieci                       7 491,00 zł. 
 

§  4260    Zakup energii                                           700,00 zł. 
§  4400    Czynsz za pomieszczenia terapeutyczne     16 000,00 zł.  
 

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach  
 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.             102 400,00 zł. 
 
§ 3110  Świadczenia społeczne                  25 000,00 zł.:     

- dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem  
      alkoholowym                                                                              25 000,00 zł. 

 
§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników (Świetlik)    41 324,00 zł. 
§ 4040  zfn                                                                         2 164,00 zł. 
§ 4110  Składki na ubezpieczenie społeczne              7 574,00 zł. 
§ 4120  Składki na Fundusz Pracy         1 066,00 zł. 
§ 4170  Wynagrodzenia bezosobowe        1 000,00 zł. 
§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia         1 500,00 zł.:  

- zakupy materiałów dla świetlicy środowiskowej Świetlik           1 500,00 zł. 
 
§ 4270    Usługi remontowe                                              1 000,00 zł. 
§ 4300  Zakupy usług pozostałych       11 510,00 zł.: 

- organizacja akcji „Lato w mieście”        5 000,00 zł. 
- pozostałe usługi                                                                             4 930,00 zł. 
- zajęcia na pływalni         1 580,00 zł. 

 
§ 4400  Opłaty czynszowe za pomieszczenia (Świetlik)                 8 251,00 zł. 
§ 4440  Odpis na ZFŚS          2 011,00 zł. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

 
Zbigniew Bączyński 
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