
2.1.9. OCHRONA ZDROWIA
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6 893 300 6 643 781 96,4

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki zostały przeznaczone na realizację założeń strategii rozwiązywania problemów alkoholowych m.in.na:
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Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  -  74,1% ogółu wydatków jednostki 666 831
z tego:
Wynagrodzenia osobowe 497 845
 - wynagrodzenia osobowe - średnioroczne wykonanie 19 etatów
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 267

Wyszczególnienie

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizacja Programu Profilaktycznego "Dąb" z Miejskim Domem Kultury

Przeprowadzanie szkoleń warsztatowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych
Współpraca z radami osiedla w organizacji imprez promujących życie na trzeźwo
Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących Problemów Alkoholowych

Wydatki Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który realizuje ofertę 
terapeutyczną dla ofiar przemocy: dorosłych i dzieci, w tym wykorzystywania seksualnego. 
MOIK prowadzi ponadto hostel dla ofiar przemocy przy ul.Wiślanej.

Realizacja dodatkowych usług terapeutycznych dla Szczecinian przez SP ZOZ Zdroje 
(zajęcia socjoterapeutyczne i inne)
Realizacja przez SP ZOZ Ośrodek terapii Uzależnień ponad podstawowej oferty 
psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla osób 
współuzależnionych
Przeprowadzanie szkoleń z zakreasu przeciwdziałania alkoholizmowi dla zawodowych 
kuratorów 
Dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych

Realizacja zadania pn."Tarcza" projekt przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 
północnych dzielnicach - Dok Kultury "Klub Skolwin"
Emisja cyklicznej, rocznej audycji radiowej "Jestem alkoholikiem" przygotowanej i 
emitowanej w Radio "Plus"

"Ćpanie sztuki" warsztaty artystyczne dla młodzieży w ramach profilaktyki i walki z 
uzależnieniami od środków psychoaktywnych - realizator Teatr Kana
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży z dzielnicy Niebuszewo pt. "Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez działalność edukacyjną z zakresu kultury i sztuki" - realizator 
OFFicyna
Udział w dniach skupienia Anonimowych Alkoholików, Ruchu członków rodzin z 
problemem alkoholowym, Dorosłych Dzieci Alkoholików - realizator "Caritas"
Udział w Spotkaniach Trzeźwośiowych Alkoholików połączonych z warsztatami 
Terapeutycznymi - realizator CARITAS

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności  ochrony przed przemocą w rodzinie na 
Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych 
narkomanią
Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim - prowadzenie klubu abstynenta
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w 
programach socjoterapeutycznych
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką 
uzależnień w formie kolonii i półkolonii pod hasłem "Akcja lato - 2005"
Prowadzenie świetlic środowiskowych w Szczecinie działających w najbliższym 
środowisku lokalnym dziecka
Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom 
potrzebującym schronienia z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób 
bezdomnych

Prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży na terenie Miasta pod hasłem "Ku 
profilaktyce uzależnień od środków psychoaktywnych, na przekór nudzie" - organizacje 

Realizacja Profilaktycznego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi 
wśród młodzieży"OKNA" z Domem Kultury "Słowianin"
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  - 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2004 rok
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 106 579
Wynagrodzenie bezosobowe 15 140

233 169

 - świadczenia dla osoby wykonującej zastępczą służbę wojskową
 - zakup materiałów  biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne 
 - wyposażenie i zakup drobnego sprzętu
 - doposażenie Hostelu
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz oleju opałowego i wody 
 - remonty
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.
 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - podatek od nieruchomości

948 025
130 525

17 500

800 000
w ciągu roku działało 13 placówek pogotowia rodzinnego, opieką objęto 78 dzieci

1 048 943

W 2005 roku Miejska Izba Wytrzeźwień przyjęła:
 - 1734 osoby z terenu Szczecina
 - 664 osoby z terenu sąsiednich gmin
Miejska Izba Wytrzeźwień finansowana była w 2005 roku z dwóch źrodeł:
 - ze środków własnych Miasta w wysokości 995 642
 - z dotacji z innych gmin w wysokości 53 300

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  -  72,3% ogółu wydatków jednostki 758 502

z tego:
Wynagrodzenia osobowe 539 866
 - wynagrodzenia osobowe - średnioroczne wykonanie 18 etatów
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 647
  - 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2004 rok
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 111 625
Wynagrodzenie bezosobowe 69 364

290 441

 - świadczenia dla osoby wykonującej zastępczą służbę wojskową
 - zakup materiałów  biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne 
 - wyposażenie i zakup drobnego sprzętu
 - zakup ustników do alkosensora, alkometru, leków i środków opatrunkowych

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Wydatki Miejskiej  Izby  Wytrzeźwień

w tym na wynagrodzenia dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 
wydatkowano 330.000 zł, na pomoc pieniężną jako częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie wydatkowano 470.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 25,9% ogółu wydatków jednostki i były przeznaczone 
głównie na:

- zapewnienie finansowania dla 5 pedagogów rodzinnych

- Pogotowia rodzinne

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na wniosek Gminnej 
   Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zatrudniono 5 pedagogów rodzinnych wspomagających pracę 
pracownika socjalnego 

wykonano 616 wywiadów z osobami uzależnionymi od alkoholu

Pozostałe wydatki bieżące - 27,7% ogółu wydatków jednostki i były przeznaczone 
głównie na:

Realizując zadania statutowe oprócz nadzoru nad osobami nietrzeźwymi 
przebywającymi w izbie, z opuszczającymi izbę wytrzeźwień prowadzono rozmowy 
terapeutyczne. Działaniami tymi objęci byli wszyscy pacjenci, którzy otrzymali również 
informacje, gdzie na terenie ich gminy znajdują się instytucje służące pomocą osobom 
uzależnionym od alkoholu.

(Miejska Izba Wytrzeźwień zatrudnia 13 pracowników do bezpośredniej obsługi 
nietrrzeźwych, 5 osób do prac administracyjno-biurowych, zawarto 7 umów zleceń z 
lekarzami oraz 5 kontraktów z lekarzami prowadzącymi swoją działalnośc 
gospodarczą).
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 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz oleju opałowego i wody 
 - remonty
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.
 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - podatek od nieruchomości

Klasyfikacja wydatków:

1 910 000 1 546 933 81,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 - świadczenia na oddziale noworodków społecznych,
 - świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych,

Klasyfikacja wydatków:

514 649 514 642 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 514.642 zł, z przeznaczeniem na:  
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Usługi zdrowotne świadczone przez Szpital Miejski

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców

  - rozdział :85158,85154

Wydatki zostały przeznaczone na zakup świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Miejskim na podstawie 
umowy zawartej z Miastem Szczecin, z tego m.in.na :
 - świadczenia zdrowotne na Oddziale Opieki Długoterminowej,

 - świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych kierowanych do Szpitala z przyczyn zdrowotnych
   i społecznych przez MOPR,

profilaktykę AIDS/HIV - stowarzyszenie wolontariuszy Wspierające osoby żyjące z 
HIV i chore na AIDS "DA DU"

profilaktykę i promocję zdrowia wśród rodzin z dziećmi ryzyka i dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym
szkołę dla rodziców oczekujących dziecka - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Nie został w całości zrealizowany zakup usług zdrowotnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ze 
względu na niższą niż zaplanowano liczbę osób mogących korzystać z tego rodzaju usług świadczonych 

  - rozdział :85111

wczesną diagnozę i kompleksową rehabilitację dzieci z wadą słuchu - Polski 
Związek Głuchych

wszechstronną aktywizację osób w wieku starszym - Uniwersytet Trzeciego Wieku

profilaktykę i wczesne wykrywanie cukrzycy oraz przeciwdziałanie powikłaniom 
choroby - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

program "Dodać życia do lat" - Polski Związek Głuchych

alternatywne formy aktywności fizycznej dla osób w różnym wieku - Szczecińskie 
Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "AGATA"
kształtowanie umiejętności tradzenia sobie ze stresem dla dzieci szczecińskich szkół 
- Pogotowie Teatralne
Naukę emisji głosu dla nauczycieli
profilaktykę gruźlicy - badania rtg klatki pierwsiowej dla podopiecznych MOPR, 
noclegowni i schronisk dla bezdomnych
dodatkowe szczepienia ochronne
profilaktykę raka piersi - program edukacyjno-profilaktyczny
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Klasyfikacja wydatków:

97 500 93 300 95,7

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydatki zostały przeznaczone na:
1. Wystawianie kart zgonu na wezwanie Policji: 7 500 3 300 44,0

2. Wykup świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych 90 000 90 000 100,0

Klasyfikacja wydatków:

9 551 9 551 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja wydatków:

5 427 500 5 376 164 99,1

Wydatki na zadania zlecone powiatu.

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości 4 395 000 4 395 000 100,0

Kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bez prawa do zasiłku
dla bezrobotnych.

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 155 000 155 000 100,0

Kwota została przeznaczona  na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci

Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP 
ZOZ-ach

  - rozdział :85195

zadanie polegało na wykupie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w Zdrojach dla osób bezdomnych z zaburzeniami 
psychicznymi kierowanymi do szpitala przez MOPR.

Środki przekazane do Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej z przeznaczeniem na 
realizację prac związanych z archiwizacją dokumentacji medycznej po zlikwidowanych 
Zakładach Opieki Zdrowotnej, w tym m.in.na zakup regałów  do przechowywania 
dokumentacji.

  - rozdział :85149

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadania z zakresu ochrony zdrowia na rzecz osób 
bezdomnych

  - rozdział :85195

zadanie polegało na wystawianiu kart zgonu przez NZOZ na zlecenie Miasta osobom znalezionym w miejscach 
publicznych na wezwanie Policji - zaplanowano 25 usług, wezwań Policji było natomiast 11.

profilaktykę, promocję zdrowia i sprawność dziecka - program edukacyjno-
profilaktyczny dla dzieci siedmioletnich
profilaktykę raka szyjki macicy
legitymacje "Honorowych Dawców Krwi"

Fundacja Pomocy Rodzinom i chorym na fenyloketonurię

zakup materiałów dydaktycznych, ogłoszenia programów profilaktyki i promocji 

szkolenia dla lekarzy rodzinnych
dofinansowanie zadań prozdrowotnych realizowanych przez szczecińską sieć szkół 
organizacja konferencji i szkoleń dotyczących promowania zdrowia
zakup nagród dla zwycięzców konkursów dotyczących promocji zdrowia
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i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki na opłacenie w/w składek do specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, ośrodka 
szkolno-wychowawczego, domów dziecka oraz pogotowia opiekuńczego.
Średniomiesięcznie opłacono składki dla 378 dzieci.

 - rozdział 85156

Wydatki na zadania zlecone gminy.

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 877 500 826 164 94,1

Kwota została przeznaczona na:
1. Opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych 638 000 637 893 100,0

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków stałych.
Tą formą pomocy objęto 2.254 osoby

2. Opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające 239 500 188 271
świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
W 2005 roku referat świadczeń rodzinnych opłacił 5.273 składek z tego tyrułu.

 - rozdział 85213

14 852 500 14 184 371 95,5OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA

Klasyfikacja wydatków:

Klasyfikacja wydatków:


