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I.

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek 
nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 
poborem

2 700 000,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

2 700 000,00

II.

851 Ochrona zdrowia 2 193 050,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 193 050,00

Zwiększanie dost ępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osó b 
uzależnionych od alkoholu

96 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej 
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DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLE Ń NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJ Ę ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU
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WYDATKI
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 96 000,00
##

Udzielanie rodzinom, w których wyst ępuj ą problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie. 
Działalno ść Miejskiej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych

1 360 550,00

##

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 1 289 540,00
##

Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - organizacja wypoczynku letniego dzieci 
niepełnosprawnych z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem 
alkoholowym

40 000,00

Miejski O środek Pomocy Społecznej - realizacja projektów:  „Program edukacyjno – korekcyjny dla 
sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją”; „Szkolenie dla asystentów 
rodzinnych oraz kadry kierowniczej z zakresu pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi na podłożu problemów 
wynikających z uzależnień”; VIII Spartakiada pod hasłem „Ćwiczę, fikam, zdrowie chwytam"; „WY-
GRAJMY Z..... – gra miejska”; organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków 
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup 
Roboczych.

31 010,00

Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwi ązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania n arkomanii, w 
szczególno ści dla dzieci i młodzie ży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć 
sportowych, a tak że działań na rzecz do żywiania dzieci uczestnicz ących w 
pozalekcyjnych programach opieku ńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

399 900,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 62 000,00

Zarząd Jednostek O światowych - realizacja zadania „Przekazywanie środków finansowych 
placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane 
dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz 
realizacja następujących działań: programy profilaktyczne, profilaktyczno – interwencyjne, opiekuńczo 
– wychowawcze, socjoterapeutyczne oraz inne projekty profilaktyczne, działania edukacyjne 
skierowane do rodziców, szkolenia nauczycieli itp.

315 000,00
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Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz interwencyjnych dla 
młodzieży

6 400,00

Płocki O środek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne i Festiwal 
Teatrów Profilaktycznych”, „Kac Live” – spektakl profilaktyczny, „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne 
"Wybieram sztukę" część III

16 500,00

Wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych słu żącej 
profilaktyce uzale żnień, rozwi ązywaniu problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

336 600,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 318 000,00

Ksi ążnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. "Żyję zdrowo i bezpiecznie" 5 000,00

Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „III Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", 
„Bezpieczne dziecko III  - chrońmy dzieci przed przemocą", „Akademia Lwa Honorka – cykl audycji 
radiowych dla dzieci”, „Feriowisko 2014”

13 600,00


