
Ogółem budżet GPPiRPA na 2006 r. 6 568 755

5 610 755

w tym: finansowanie i dofinansowanie organizacji
pozarządowych i pożytku publicznego 

2 741 675

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej

2560 330 000 Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

cały rok

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom

2810 226 675 1. Udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie.

ad.1 Konkursy (2) dla organizacji pozarządowych i organizacji
pożytku publicznego na kwotę 341 675 zł.

cały rok

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2820 2 085 000 2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych - zapewnienie
schronienia osobom potrzebującym połączone z profilaktyką
uzależnień.

ad.2 Konkurs dla organizacji pozarządowych i organizacji
pożytku publicznego na kwotę 800 000 zł.

cały rok

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
innym organizacjom

2830 430 000 3. Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-
wychowawczych)w Szczecinie, działających w najbliższym środowisku
lokalnym dziecka.

ad.3 Konkurs dla organizacji pozarządowych i organizacji
pożytku publicznego na kwotę 500 000 zł.

cały rok

4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie Centrów Integracji Społecznej

ad.4 Konkurs dla organizacji pozarządowych i pożytku
publicznego na uruchomienie Centrum Integracji Społecznej w
Szczecinie na kwotę 250 000 zł.

cały rok

5. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim -prowadzenie klubu
abstynenta.

ad.5 Konkurs dla organizacji pozarządowych i organizacji
pożytku publicznego na kwotę 100 000 zł.

cały rok

6. Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży
uczestniczących w programach socjoterapeutycznych.

ad.6 Konkurs dla organizacji pozarządowych i organizacji
pożytku publicznego na kwotę 100 000 zł.

cały rok

7. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym oraz zagrożonych
marginalizacją.

ad.7 Konkurs dla organizacji pozarządowych i organizacji
pożytku publicznego na kwotę 400 000 zł.

cały rok

8. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu.

ad.8 Konkurs dla organizacji pozarządowych i organizacji
pożytku publicznego na kwotę 200 000 zł.

cały rok

9. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

ad.9 Konkurs dla organizacji pozarządowych i organizacji
pożytku publicznego z inicjatywy własnej na kwotę 50 000 zł.

cały rok

HARMONOGRAM REALIZACJI, PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 
2006 ROK - załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/1084/06 Rady Miasta Szczecin, z dnia 26 czerwca 2006 r.

Czas realizacjiFinansowane instytucje, organizacje pozarządowe

dział 851, rozdział 85154

Nazwa zadania, zgodnie z zapisem Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwościLp. Nazwa zadania Kwota§
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5. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 40 000 Wspomaganie działalności osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przepisów określonych w art.13 pkt. 1 i 15 Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.

Wynagrodzenia w kwocie brutto dla członków Gminnej Komisji
RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych, za każde posiedzenie:
przewodniczący - 75 zł, sekretarz - 60 zł, członek - 50 zł.; Za
uczestnictwo w każdym posiedzeniu podkomisji problemowych
potwierdzone listą obecności każdy z członków otrzymuje 50,- zł
brutto. 

cały rok

6. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000 Wspomaganie działalności WZiPS, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych. 

kwiecień-grudzień

7. Zakup usług remontowych 4270 50 000 Wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

kwiecień-grudzień

4300 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu. 

ad.1a) Zlecenie dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Stanomino 6 -
pokrycie kosztów leczenia indywidualnych pacjentów - program
leczenia uzależnienia, terapia podtrzymująca - kwota 10 000 zł.

cały rok

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

ad.2a) Dofinansowanie audycji radiowej pt.: "Jestem
alkoholikiem" realizowanej przez Radio "Vox" w Szczecinie, w
kwocie 20 000 zł. ad.2b) Realizacja
na terenie gminy programu powszechnej nauki pływania dla
dzieci w kwocie 400 000 zł. ad.2c) Zlecenie opracowania i
wydruku gminnego informatora o instytucjach i organizacjach
pozarządowych oraz o ich zakresie działania pt.: "Alkoholizm,
przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy w Szczecinie?" w
kwocie 5 000 zł.

ad.2a) cały rok      
ad.2b) kwiecień-
grudzień                   
ad. 2c) czerwiec-
grudzień

3. Inne zadania związane z realizacją GPPiRPA na 2006 r. ad.3a) Pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniach związanych
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, tj. m.in. Program
Rozwoju Osobistego, Studium Pomocy Psychologicznej, Studium
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Terapii
Uzależnień w kwocie 30 000 zł.                                                                                             

kwiecień-grudzień

ad.3b) Umowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na kwotę 40 000
zł na realizację programu psychoprofilaktycznego "Dąb".

kwiecień-grudzień

ad.3c) Sfinansowanie kosztu biegłych sądowych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu w kwocie 60 000 zł.

cały rok

ad.3d) Dofinansowanie Parafialnego Ośrodka Duszpasterstwa
Trzeźwości przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Opatrzności
Bożej w kwocie 3 200 zł na Ogólnopolskie Spotkania
Trzeźwościowe Licheń 2006.

lipiec-sierpień

ad.3e) Festyn Rodzinny "Zabawa na trzeźwo" organizowany
przez Radę Osiedla Bukowe-Klęskowo -dofinansowanie
realizacji w kwocie 2 000 zł. 

wrzesień-grudzień

ad.3f) Rezerwa na realizację zadań wynikających z bieżącej
realizacji GPPiRPA na 2006 w kwocie 46 155 zł

maj-grudzień

4410 cały rok

8. Zakup usług pozostałych 616 355

9. Podróże służbowe krajowe 500
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10. Wydatki inwestycyjne 6060 50 000 Dokumentacja projektowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul.
Ostrowska 7.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

cały rok

11. Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej od 3020 
do 4480

780 625 Udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.

Sfinansowanie działalności MOIK oraz kampanii społecznej w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 52 000
zł.

cały rok

12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pedagodzy
rodzinni

od 4010 
do 4440

146 600 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Sfinansowanie etatów pedagogów rodzinnych wspierających
rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

cały rok

13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia
rodzinnie

od 3110 
do 4170

800 000 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Sfinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych pełniących
funkcję rodzin zastępczych.

cały rok

14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wywiady
środowiskowe

od 4110 
do 4170

32 000 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art..13 pkt. 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Sfinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPR
sporządzających wywiady środowiskowe w miejscach
zamieszkania osób zgłoszonych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

cały rok

15. Różne opłaty i składki 4430 18 000 Koszty sądowe za przekazywane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioski o wszczęcie
ppostępowania nieprocesowego w celu wydania orzeczenia o podjęciu
leczenia odwykowego.

Opłata sądowa 40 zł do Sądu Rejonowego w Szczecinie. cały rok

958 000
16. Miejska Izba Wytrzeźwień od 3020 

do 4480
958 000 Wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu

problemów alkoholowych.
Sfinansowanie działalności MIW. cały rok

dział 851, rozdział 85158
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