ZAŁĄCZNIK NR 7
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2011 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2011 rok
PLAN DOCHODÓW
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej…
Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw.
§ 048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000 zł.
PLAN WYDATKÓW
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 2.000 zł.
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 88 000 zł.
1. W ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomani finansowane
będą:
1) działania prozdrowotne dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem;
2) wypoczynek i imprezy kulturalne, organizowane dla dzieci i młodzieży.
3) telefon zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” , „Pomarańczowa Linia”;
4)pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu;
5) udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy
społecznej , psychologicznej i prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie:
6) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w
szczególności dla dzieci i młodzieży;
7) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi;
8) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
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2)

Plan finansowania zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział Rozdz. §
1

2

3

85153

TREŚĆ

KWOTA W ZŁ.

4

5

Zwalczanie narkomanii

2 000.00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500.00

4300

Zakup usług pozostałych

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500.00
88 000.00

2820

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

3110

Świadczenia społeczne

15 000.00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 839.00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 318.00

4110
4120

4 000.00
50.00

4210
4260

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na F - sz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
- Posiedzenia Komisji ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- Punkt Konsultacyjny ,
- Świetlice wiejskie.
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

400.00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

540.00

4170

35 000.00

4 253.00
3 100.00
2 500.00

