
                   Załącznik do  
uchwały nr XIV/91/2019 
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 28 czerwca 2019 roku 
w sprawie zmiany Miejskiego 

Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 
 

Załącznik do Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 

2019. 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2019 

Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 214 000,00 zł 

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 257 650,00 zł 

Zadania realizowane przez Miasto Brzeziny 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 600,00 zł 

§ 2820 Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  15 500,00 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 580,00 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     1 320,00 zł 

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

problematyką uzależnień. 
 Udział w kampaniach profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom. 
  Materiały na lokalne festyny profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

§ 4300 Zakupy usług pozostałych 19 100,00 zł 

 Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne w szkołach podstawowych 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 i młodzieży. 
 Szkolenia: (członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika, 

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

uzależnieniami i przemocą w rodzinie, sprzedawców napojów alkohol). 
 Umieszczanie w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi 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 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.13 900,00 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                                                                   185 050,00 

§ 3110 Świadczenia społeczne                                       25 000,00 

Dożywianie dzieci w szkołach                                                 25 000,00 

Świetlica terapeutyczna „Świetlik” 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                        85 701,00 

3 osoby w wymiarze: po 1 et. i 1 osoba – 1 etat na zastępstwo  

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             6 525,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń                      16 054,00 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2,45%                            2 260,00 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    1 000,00 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            4 000,00 

Mat. do zajęć dydaktycznych, art. chemiczne               

§ 4260 Zakup energii                           13 000,00 

§ 4270 Zakup usług remontowych                                       1 000,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych                         22 869,00 

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        1 167,00 

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garażowe                    1 586,00 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          3 688,00 

§ 4480 Podatek od nieruchomości                                       1 200,00 

 


