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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

2 600 000,00

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

2 600 000,00

II.

851 Ochrona zdrowia 2 193 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 193 000,00

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

72 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej 

Miasta Płocka na rok 2013 
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka

z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLE Ń NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 
WYDATKI NA REALIZACJ Ę ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU

DOCHODY

WYDATKI
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 64 365,00

Biuro Nadzoru Wła ścicielskiego - dopłata do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. 
na realizację programu terapeutyczno - psychoedukacyjnego dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) 
pn. "Wolni od"

7 635,00

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

1 341 000,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 1 332 250,00

Miejski O środek Pomocy Społecznej - realizacja projektów:  "Bądź dobrym Mikołajem"; VII 
Spartakiada pod hasłem "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo!"; warsztaty prac ręcznych 
jako metody profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży pn. "Wyczaruj razem z nami - każdy 
to potrafi część II"

3 750,00

Ośrodek Opieku ńczo - Wychowawczy -  realizacja programu pn. "Profilaktyka uzależnień" 5 000,00

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. 

440 000,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 88 650,00

Zarząd Jednostek O światowych - realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych 
przez placówki oświatowo - wychowawcze zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii

320 000,00
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Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz interwencyjnych dla 
młodzieży

7 350,00

Płocki O środek Kultury i Sztuki - realizacja następujących działań: organizacja spektaklu 
profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi; organizacja projektu pn. "Hip hop na 
podwórkach"; organizacja warsztatów artystycznych pn. "Wybieram sztukę" część II

24 000,00

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

340 000,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 317 640,00

Ksi ążnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. "Żyję zdrowo i bezpiecznie" 6 500,00

Straż Miejska - realizacja następujących działań: "II Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem"; 
konferencja pn. "Bezpieczne dziecko" część II "Chrońmy dzieci przed przemocą"; projekt pn.  cykl 
audycji dla przedszkolaków pn. "Akademia Lwa Honorka"

15 860,00


