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I.

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 650 000,00

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

2 650 000,00

II.

851 Ochrona zdrowia 2 183 950,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 183 950,00

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu

60 000,00
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 60 000,00

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
Działalność Miejskiej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych

1 317 700,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 1 248 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – 
kontynuacja projektu Droga do domu”, "Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w 
konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla 
osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej”, „Program Edukacyjno-Korekcyjny dla sprawców przemocy oraz osób nie 
radzących sobie ze złością i agresją”, „Wiem, więc skuteczniej pomagam – profesjonalny 
wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - 
nałogom mówię nie” - cykl zajęć o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym 
zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom wynikającym z ich podejmowania 
przeprowadzonych z dziećmi w świetlicach środowiskowych i miejskich funkcjonujących na 
terenie miasta”, „Program Wzmacniania Rodziny – Miłość i granice – szkolenie 
uprawniające do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci”.

37 700,00

Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - realizacja projektu pn. „Letni wypoczynek 
dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie 
problemem alkoholowym”.

32 000,00
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

418 450,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 89 000,00

Zarząd Jednostek Oświatowych - 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 programów profilaktycznych, profilaktyczno – 
interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych 
projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i 
szkoleń nauczycieli 

310 000,00

Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. 
„Jestem sobą” oraz „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór”.

2 200,00

Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - 
interwencyjnych dla młodzieży

6 750,00

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty 
teatralno-cyrkowe" i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych "TEATRAKCJE”, 
„Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część V”.

8 500,00

Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”. 2 000,00
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Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

387 800,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 371 000,00

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i 
bezpiecznie" w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

6 500,00

Straż Miejska - zakup ustników do alkotestu orazrealizacja następujących projektów: 
„PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych", „V Wakacyjna Przygoda z 
Bezpieczeństwem", „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2016”

10 300,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016 roku są zgodne z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


