
          

Uchwała Nr LIII/ 55/2010 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 27 maja 2010 r. 
 

 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  na rok 2010 
 

 

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, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420; z 2010 r., Nr 157, 

poz.1241, Nr 28, poz. 142 i 146); art. 4
1 

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, Nr 176, poz. 1238; z 2009 Nr 227, poz. 1505, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r., 

Nr 47, poz. 278) 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; z 2010 r., Nr 28, poz. 146) Rada Miasta 

Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 

2010 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/2/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 

stycznia 2010 r., Preliminarz Budżetowy do realizacji zadań Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   na rok 2010, będący załącznikiem 

do tego programu, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały.  

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

 

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

 

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCA  RADY 

 

Grażyna  Korybut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Uzasadnienie 

 

W dniu 7 maja 2010 r. do Urzędu Miasta Brzeziny wpłynął wniosek Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach z prośbą o dokonanie zmian w 

preliminarzu stanowiącym załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   na rok 2010 w części dotyczącej 

zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

MOPS wnosi o zwiększenie o kwotę 100,00 zł. na zakup usług pozostałych oraz o 

kwotę 23,00 zł. na opłaty za administrowanie i czynsze na budynki i jednoczesne 

zmniejszenie o kwotę 123,00 zł. na odpisie na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych i dokonanie odpowiednich zmian w paragrafach. 

Jednocześnie zostało dokonane przesunięcie środków finansowych w rozdziale - 

przeciwdziałanie alkoholizmowi: o 2 000,00 zł. została zmniejszona kwota na 

wynagrodzeniach osobowych i dodana do paragrafu czynsz za pomieszczenia 

terapeutyczne. Przesunięcie to podyktowane jest koniecznością podpisania aneksu 

do umowy najmu z TBS w Brzezinach, w którym zostanie zwaloryzowany czynsz 

najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.  

Mając na uwadze powyższe zmiany w preliminarzu stanowiącym załącznik do 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 

rok 2010 wydają się zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2010. 

 

 

 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych  na rok 2010. 

 

Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 180 000,00 zł. 

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010       – 198 831,00 zł. 

 
DZIAŁ 851          OCHRONA ZDROWIA 

 

Rozdział  85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi.    66 200,00 zł. 

                                                                                                                 

§ 2820 Dotacja  na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi              8 000,00 zł. 

§ 4170    Wynagrodzenia bezosobowe                23 000,00 zł.:     

- wynagrodzenia biegłych (lekarz psychiatra, psycholog) oraz  

wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania                     

Problemów Alkoholowych       

- zajęcia terapeutyczne, 

- poradnictwo specjalistyczne  dla rodziców i dzieci dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie i problemem alkoholowym 

                                                              

       

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia                   1 500,00 zł.: 

- zakupy materiałów (edukacyjnych, biletów i nagród dla szkół  

i placówek zajmujących się problematyką uzależnień, znaków  

opłaty sądowej i inne)                                                       

- zakup materiałów dot. happeningu (nagrody,  

materiały edukacyjne, itp.)         

 

§ 4300    Zakupy usług pozostałych       15 200,00 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   

- obóz terapeutyczny dla z rodzin z problemem alkoholowym i problemem 

przemocy w rodzinie    

- szkolenia: (członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania                             

Problemów Alkoholowych,  osób stykających się w środowisku pracy  z 

uzależnieniami i przemocą w rodzinie, sprzedawców napojów alkoholowych, 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz Punktu 

Konsulatacyjno-Terapeutycznego), 



-    umieszczanie w miejscu właściwym osób nietrzeźwych  

       w stanie zagrażającym ich życiu bądź zdrowiu lub 

      zagrażających bezpieczeństwu innych osób    

 

§  4260    Zakup energii                                                1 000,00 zł. 

§  4400    Czynsz za pomieszczenia terapeutyczne             17 500,00 zł.  

 

 

 

Zadania realizowane prze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 
 

Dział 851 Ochrona zdrowia 
 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    132 631 zł. 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne       25 000,- 

   Dożywianie dzieci w szkołach     25 000,- 

 

Świetlica terapeutyczna „Świetlik” 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    55.975,- 

3 osoby w wymiarze: 2 osoby po 1 et. i 1 osoba 0,75 etatu 56.000,- 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne        4 070,- 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  

od wynagrodzeń         10.062,- 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2,45%       1 613,- 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe        5 090,- 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia       1 000,- 

   w tym: 

mat. do zajęć dydaktycznych, art. chemiczne        1 000,- 

 

§ 4260 Zakup energii        10 000,- 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych      14 850,- 

- akcja ”Lato w mieście”       5 000,- 

- pozostałe (organizacja imprez sportowych, 



   kulturalnych)         1 100,- 

- dożywianie dzieci        8 750,- 

 

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  

telefonii stacjonarnej             600,- 

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

               865,- 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     2 977,- 

 

§ 4480 Podatek od nieruchomości           529,- 

  

 

        Wiceprzewodnicząca  Rady 

    

              Grażyna Korybut 

 

 

 

 


