
                                                                                                                             Załącznik Nr 9
                                                                                                                             do Uchwały Nr XXXVIII/164/06
                                                                                                                             Rady Miejskiej w Kałuszynie
                                                                                                                              z dnia 25 lutego 2006

                                                                                                    
                                   H A R M O N O G R A M 
   
realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2006 r.( zadania wynikające z realizacji następujących ustaw:
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

Dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem  w 2006r.  66.000,00zł.

Lp. Zadania Termin Osoby,
Instytucje

Koszt Z jakiego

Odpowiedzialne §



I
 

1.

2.

II

1

2.  

3. 

4. 

5.

6. 

Zwiększenie pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej  dla osób
uzależnionych od alkoholu

Dyżur w punkcie
interwencyjno konsultacyjnym
terapeuty lub instruktora dla
osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin 

Opłata za wydane opinie
biegłego

Udzielanie rodzinom w
których występują problemy
alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej ,
a w szczególności ochrona
przed przemocą w rodzinie 

Finansowanie bieżącej
działalności punktu
informacyjno-konsultacyjnego
- opłacenie lokalu
- uzupełnienie wyposażenia
- energia elektryczna

Pomoc psychospołeczna
osobom współuzależninym i
uzależnionym

Wynagrodzenia  dla
wychowawcy pracującego w 
świetlicach środowiskowych

Zakup żywności i materiałów
plastycznych dla dzieci
biorących udział w zajęciach
świetlic środowiskowych

Zakup podręczników
szkolnych  do biblioteki
szkolnej

Zakup kart do telefonu
zaufania  

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

VIII-IX

Cały rok

pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
alkoholowych

GKRPA

pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
alkoholowych

pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
alkoholowych

pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
alkoholowych

Dom Kultury, Szkoły

Szkoły

pełnomocnik ds.
rozwiązywania

1.440,00zł.

2.000,00zł

4.000,00
   400,00
   400,00

4.800,00

 4.170,00

 8.000,00zł
.

1.000,00zł.

   250,00zł.

4170

4170

4300
4210
4260

4170

4170

4210

4210

4210



Zestawienie wydatków:
   7.000,00zł    -2800 -    Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
                                        zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 15.325,00zł.   - 4010 -   Wynagrodzenia osobowe pracowników
    1.300,00zł.   - 4040 -   Dodatkowe wynagrodzenia roczne
    2.865,00zł.   - 4110 -   Składki na ubezpieczenia społeczne
       407,00zł.   - 4120 -   Składki na fundusz pracy
       168,00zł.    - 4140 -   Wpłaty na PEFRON
   15.210,00zł.   -4170  -  Wynagrodzenia bezosobowe
  12.350,00zł.   - 4210 -    Zakup materiałów i wyposażenia
       400,00zł.   - 4260 -    Zakup energii
  10.403,00zł.   - 4300 -    Zakup usług pozostałych
      200,00zł.    - 4410 -    Podróże służbowe krajowe
      372,00zł.    - 4440 -   Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
 -----------------------------------------------------------------------------------   --------
66.000,00zł.   - 85154 -   Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przewodniczący
                                                                                                                     Rady Miejskiej

  Janusz Pełka


