Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr … Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ...

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2015

1. Dochody
Dział Rozdz.
756

75618

§

Treść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

Kwota
2 100 000,-

2 100 000,2 100 000,-

2. Wydatki
Dział Rozdz.
851
Ochrona zdrowia
85153

85154

Treść

Zwalczanie narkomanii , w tym :
§ 2360 – 20 000,Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych +
obsługa , w tym:
- kontrola punktów sprzedaży przez KRPA,
- obsługa komisji

2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym:
- zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie świetlic środowiskowych,
- wsparcie zatrudnienia socjalnego,
- inne działania o charakterze terapeutycznoprofilaktycznym
§ 2360 – 240 000,3. Dofinansowanie działań profilaktycznoterapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla
dzieci i młodzieży

Kwota
2 100 000,-

50 000,2 050 000,120 000,-

240 000,-

30 000,1

4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym
obsługa oraz koszty utrzymania świetlic
środowiskowych.
5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ",
"Bezpieczne Ferie"
w tym § 2360 – 60 000,6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
7. Realizacja zadań o charakterze profilaktycznoterapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i
młodzieży zagrożonej, w tym:
a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych,
b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego
czasu poprzez:
- organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów
trzeźwościowych
- kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty
p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na
terenie szkół, osiedli mieszkaniowych
- konkursów trzeźwościowych
- imprez okolicznościowych
- podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu
ograniczenia zjawiska alkoholizmu
8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie
odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25
9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień
oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i
innych potrzebujących pomocy, w tym:
♦ publikacje,
♦ promocja i integracja środowisk trzeźwościowych,
♦ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o
tematyce p/alkoholowej
♦ diagnoza problemów społecznych
Razem :

700 000,-

300 000,-

500 000,-

80 280,-

49 720,-

30 000,-

2 100 000,-

2

