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851 Ochrona zdrowia 466 050,00

85153 Zwalczanie narkomanii 466 050,00

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej

96 900,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 76 900,00

WYDATKI NA REALIZACJ Ę ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej 

Miasta Płocka na rok 2016
Nr 252/XIV/15 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 grudnia 2015 roku
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – 
kontynuacja projektu Droga do domu”, „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”.

20 000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - 
rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych 
i socjoterapeutycznych

71 550,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 59 300,00

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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Bursa Płocka - realizacja projektu pn. „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór” - 
zagrożenia współczesnego świata.

1 750,00

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
oraz osób zagrożonych uzależnieniem

297 600,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 282 600,00

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i 
bezpiecznie" w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania 
narkomanii

6 500,00

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

8 500,00

x

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016 roku są zgodne z Miejskim programem przeciwdziałania narkomanii


