
                                                                                                            Załącznik do Miejskiego         
                                                                                                            Programu Profilaktyki i         
                                                                                                            Rozwiązywania  Problemów               
                                                                                                            Alkoholowych na rok 2013. 
 

                   PRELIMINARZ BUDŻETOWY 
 

do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2013. 
 
Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     190.000,00 zł. 
Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013            200.000,00 zł. 
Dział 851 Ochrona zdrowia 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.                                                              65.618,00zł  
§ 2820 Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                        13.500,00 zł. 
 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 19.000,00zł.:  
- wynagrodzenia 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                                            
- nauczanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta Brzeziny, zagrożonych uzależnieniami 
podstawowych elementów gry w tenisie stołowym, 
  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          2.000,00 zł. 
-zakupy materiałów (edukacyjnych, nagród konkursowych dla szkół i placówek zajmujących się 
problematyką uzależnień i inne                                                                                                                                                    
- udział w kampaniach przeciwdziałania uzależnieniom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- materiały na lokalne imprezy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
  
§ 4300 Zakupy usług pozostałych                                                                                    16.118,00 zł.: 
- zajęcia edukacyjne i profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjum na terenie miasta oraz 
imprezy kulturalne 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 Interdyscyplinarnego, 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,  
- wynagrodzenia biegłego sądowego ( psycholog)   
- wykonanie widowiska słowno - muzycznego w Gimnazjum  
 
§ 4260 Zakupy energii                                         2.000,00 zł. 
§ 4400 Czynsz za pomieszczenia terapeutyczne                                                            11.800,00 zł. 
§ 4430 Różne opłaty i składki         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                         134.382,00 zł.   
Prowadzenie Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej ,, Świetlik’’                              109.382,00 zł. 



§ 3110 Świadczenia społeczne                                                                                         25.000,00zł.  

Dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w szkołach                                  25.000,00 zł. 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                                  Zbigniew  Bączyński 

 


