
Załącznik do uchwały 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 

 
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                18.000,00 zł.:     

- wynagrodzenia biegłych (lekarz psychiatra, psycholog) oraz  
wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania                     
Problemów Alkoholowych      13.200,00 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                   
3.500,00 zł.: 

- zakupy materiałów (edukacyjnych, biletów i nagród dla szkół  
i placówek zajmujących się problematyką uzależnień, znaków  
opłaty sądowej i inne)                                                   1.000,00 zł. 

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

- zakup materiałów przeznaczonych na drobne nakłady połączone  
ze zwykłym użytkowaniem lokalu                                               1.500,00 zł. 

 



§ 4300    Zakupy usług pozostałych       25.000,00 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   8.000,00 zł. 

- kolonie terapeutyczno - wypoczynkowe dla dzieci                                                  
z rodzin z problemem alkoholowym       7.500,00 zł. 

- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania                             
Problemów Alkoholowych                  1.000,00 zł. 

- szkolenie osób stykających się w środowisku pracy                                                   
z problemem alkoholowym       1.000,00 zł. 

- organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno-terapeutycznych 
dla dorosłych osób uzależnionych, współuzależnionych  
i ich dzieci                       7.500,00 zł. 
 

§  4400    Czynsz za pomieszczenia terapeutyczne     15.500,00 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)                 8.702,00 zł. 
§ 4440  Odpis na ZFŚS          1.560,00 zł. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

 
Zbigniew Bączyński 
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