Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/831 /14
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 listopada 2014 roku

PRELIMINARZ WYDATKÓW
Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic na rok 2015 prowadzona będzie w oparciu
o środki własne gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.).
Preliminarz wydatków w 2015 r. kształtuje się następująco:
LP. NAZWA ZADANIA

REALIZATOR

1

MCPS (OPiIS)

631.500,00 zł

Zadania wynikające z harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Pabianic na rok 2015 realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Integracji MCPS (OPiIS)
Społecznej:
• zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2015-2016,
• zadania wynikające z programu przeciwdziałania przemocy na lata 2014-2016.

569.200,00 zł

Współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

374.000,00 zł
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Realizacja zadań przez Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej.






wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich i innych organizacji pozarządowych, WSSiG
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
wsparcie finansowe działań Poradni Leczenia Uzależnień Pabianickiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. ,
WSSiG
placówka wsparcia dziennego.

KOSZTY

15.000,00 zł
47.300,00 zł

64.000,00 zł
200.000,00 zł
30.000,00 zł
80.000,00 zł
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Bieżąca kontrola przestrzegania przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem ww. przepisów oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela
publicznego:
 wysokość środków zabezpieczająca uposażenie członków Miejskiej komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
 środki zabezpieczające zakres działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie,
 kontrola placówek gastronomicznych i placówek handlowych art. 18 ust. 8 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 pokrywanie kosztów sądowych w postępowaniach o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego,
 wydanie opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie Zespołu Zależności
Alkoholowej.
Inne:
 organizacja imprez związanych z promocja zdrowia i trzeźwości, dni przeciwko przemocy,
„Świąteczna paczka”, prowadzenie edukacji w ramach programów profilaktycznych,
 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

Razem:

122.000,00 zł

MKRPA,
MKRPA,Zespół

20.000,00 zł

Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

25.000,00 zł

MKRPA,
MKRPA,
MKRPA

30.000,00 zł
7.000,00 zł
40.000,00 zł

WSSiG

72.500,00 zł
26.000,00 zł

WSSiG
MKRPA, WSSiG

45.000,00 zł
1.500,00 zł
1.200.000,00 zł

