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Preliminarz  wydatków związanych z realizacją zadań w ramach  Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania   Narkomanii 

planowanych na rok 2017 -  w kwocie ogółem 140.000,00  zł,-  z podziałem na: 

 

 

 

1) realizację zadań w ramach Przeciwdziałania Narkomanii 

  

                  Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  

                                         

Paragraf Treść Kwota 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 

Zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia do realizacji 

przedsięwzięć lokalnych zmierzających w zakresie przeciwdziałania 

problemom wynikającym z używania substancji psychoaktywnych, 

zaznajamianie mieszkańców Gminy Sieroszewice, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży szkolnej, z czynnikami szkodliwymi dla 

zdrowia oraz ich skutkami 
 

4300 Zakup usług pozostałych  4.000,00 

Podejmowanie działań typu szkolenia, prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problemów 

uzależnień, tworzenie alternatywnych programów lokalnych celem 

zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność społeczną, sportową 

i artystyczną przez Szkoły, GOPS przy współudziale pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy Sieroszewice, wspomaganie 

działalności szkół służącej rozwiązywaniu problemów 

narkotykowych. 
 

                                                 RAZEM 42.000,00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                           

2) realizację zadań w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

                  Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

                 

Paragraf Treść Kwota 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.500,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.600,00 

Wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie punktu konsultacyjnego w 

Sieroszewicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sier 

5.600,00 

Wynagrodzenie wypłacane pełnomocnikowi Wójta Gminy za prowadzenie 

punktu informacyjnego w U.G. Sieroszewice 7.000,00 

Wynagrodzenie za posiedzenia członkom gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych – realizacja „Programu” 12.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 740,00 

Materiały do prowadzenia zajęć w ramach gminnych programów 

profilaktyczno-edukacyjnych 740,00 

4300 Zakup usług pozostałych 62.660,00 

Realizacja gminnych programów profilaktyczno –wychowawczych w 

szkołach podstawowych i gimnazjach. 

 
10.500,00 

Realizacja gminnych programów profilaktyczno –wychowawczych w 

gimnazjach 

2.700,00 

 

Szkolenie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 5.000,00 

 

Wakacje dla dzieci i inne formy wypoczynku związane z profilaktyką i  

problemów uzależnień 

44.460,00 

 

4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 

Opłaty za wydawanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. 5.000,00 

RAZEM 98.000,00 

                                                                                                                                                                                   

 

      

 

 

   

 


