
Załącznik Nr 12 do  

projektu Uchwały Nr 

_______ Rady 

Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim  z ____ 

2017 r. 

DOCHODY

756

DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. 

NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 418 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw 418 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 418 000,00

WYDATKI

851 OCHRONA ZDROWIA 418 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 5 700,00
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i prawnej 1 300,00

3. 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 13 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 398 000,00
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych 105 300,00

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy 

społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 44 700,00

III.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: 214 500,00
1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 39 900,00

2.Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy 

rodzinom 6 000,00

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i 

szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, 

prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)  43 600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku
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4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych 

uzależnieniami 96 000,00

5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin 

patologicznych 1 000,00

6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II 14 500,00

7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" 2 000,00

8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych 4 500,00

9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych 7 000,00

IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie 

instytucji działającychi na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami 

społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.) 2 000,00

V.Pozostałe wydatki 31 500,00

 


