
Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej  Rady Gminy w Janowicach Wielkich na 2018 rok

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 72 000,00 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 72 000,00 zł

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 72 000,00 zł

851 Ochrona zdrowia 72 000,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł

4300 Realizacja programów profilaktycznych dotyczącej Narkomanii 2 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie  Alkoholizmowi 70 000,00 zł

3030 Wynagrodzenie członków Komisji za posiedzenia 15 000,00 zł

4170 Koszty wynagrodzeń opiekunów, opiekunów świetlic środowiskowych, wiejskich 500,00 zł

4210 Zakup materiałów biurowych  potrzebnych do realizacji programu Komisji i innych 1 500,00 zł

4210 Doposażenie świetlic  środowiskowych z terenu gminy oraz doposażenie placów zabaw, ich konserwacja, zakup nowych elementów, inne 15 000,00 zł

4300 Realizacja w szkołach, świetlicach środowiskowych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmu oraz  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6 000,00 zł

4300 Organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w postaci zimowiska kolonii, organizowania wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią 6 000,00 zł

4300 Organizowanie zajęć edukacyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych 4 000,00 zł

4300 Realizacja kampanii edukacyjnych: „Zachowaj trzeźwy umysł 2018” itp. kampanii 2 500,00 zł

4300

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej, leczenie odwykowe osób uzależnionych, opłaty biegłych sądowych.

Prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie nadużywania alkoholu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działanie edukacyjne 

służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców rodzinach zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie.

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodkach wsparcia. 

Współpraca ze specjalistycznymi Ośrodkami wsparcia dla osób doświadczających przemocy. 

Prenumerata czasopism tematycznych - zakup broszur, informatorów tematycznych. 

14 000,00 zł

4300

PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT

Konstruktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież  Kształtowanie zdrowych zachowań. Realizacja zajęć sportowych.

Zatrudnienie animatorów prowadzących szeroko dostępne działania sportowe na obiektach sportowych.

3 500,00 zł

4410 Podróże służbowe 1 000,00 zł

4700 Szkolenia członków Komisji, szkolenia sprzedawców i nauczycieli 1 000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan 

(w zł)

Zadania w Gminnym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2018

Przeznaczenie dotacji§RozdziałDział

Dochody bieżące

Plan 

(w zł)


