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Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 597 090

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na realizację założeń strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zadania realizowane poprzez: 5 697 090
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych.
4. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej, psychologicznej,

a w szczególności ochrony przed przemocą
5. Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 900 000

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 783 700
z tego:
Wynagrodzenia osobowe 601 440

 - wynagrodzenia osobowe 
( 23 et. x 2.179 śr. płaca x 12  m-cy)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 660
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 131 600
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów
zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,73%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

Pozostałe wydatki bieżące: 116 300
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 000

- ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia
wynikające z przepisów bhp

Zakup materiałów i wyposażenia 5 200
- zakup materiałów  biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne 
- wyposażenie i zakup drobnego sprzętu
- inne

Zakup energii 40 700
opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług pozostałych 39 050
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci
 - utrzymanie zieleni
 - prowizje bankowe
  - inne

 Podróże służbowe krajowe 2 900
 Przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 600
 - wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2003 r.
    x średnie zatrudnienie )  x  37,5 %.

Podatek od nieruchomości 1 850

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego



  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.)

300 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85158 - Izby Wytrzeźwień

Dofinansowanie  działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień  w zakresie działalności służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych zgodnie z art.. 4 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 26.10.1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - " wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych" .

Stan środków obrotowych na początek roku -217 375
Przychody  ogółem 1 400 500
z tego:
 - przychody własne 1 100 500
 - dotacja z budżetu Miasta 300 000
Wydatki ogółem 1 413 800
Stan środków obrotowych na koniec roku -230 675

 Sezonowość:
 - miesięcznie  1/12  planu  rocznego. 

  Podstawy prawne:
 - uchwała Rady Miasta Szczecina z dnia 09 czerwca 2003 r. Nr VI/117/03 w sprawie uchwalenia
   “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003–2005“
 - ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.)

Pozostała działalność 21 200

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej.

 Sezonowość:
 - realizacja comiesięczna,

Programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia) 500 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia na rzecz mieszkańców Szczecina.
Działania realizowane poprzez:
1. Wydatki na zakup  materiałów edukacyjno-informacyjnych dla planowanych seminariów, konferencji
    oraz konkursów o zdrowotnej i społecznej tematyce Promocji Zdrowia organizowanych pod
    patronatem Prezydenta Miasta.
2. Finansowanie programów zdrowotnych m.in.takich jak:

- program profilaktyki miażdżycy i cukrzycy,
- program profilaktyki cholesterowej i otyłości u dzieci i młodzieży i dorosłych,
- program badań przesiewowych w celu wczesnego rozpoznania raka,
- program edukacyjny w profilaktyce onkologicznej
- program profilaktyki wad postawy dzieci szkolnych
- program diagnostyczno-badawczy małego dziecka i jego rodziców,
- program ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
- program młodzieżowej profilaktyki problemów społecznych,
- współpraca w ramach programów prozdrowotnych z partnerami zagranicznymi.

 Sezonowość:
 - realizacja comiesięczna, nierytmiczna

  Podstawy prawne:
 - uchwała Nr XII/128/95 Rady Miasta Szczecina z dnia 05 czerwca 1995 r.
   w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień - przeciwdziałanie alkoholizmowi



Szpital Miejski 2 200 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Dotacja  dla Szpitala Miejskiego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 ze zm.)

Organizacje pozarządowe 45 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane na rzecz mieszkańców Szczecina.

 Sezonowość:
 - realizacja  nierytmiczna. 

  Podstawy prawne:
 - uchwała Nr XIV/458/99 z dnia 11 października w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji 
   pozarządowych,

Wydatki na zadania zlecone 5 583 000
z tego:
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 583 000

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości 5 426 000

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

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 157 000

Kwota jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach
szkolno-wychowawczych - 280 dzieci.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
   (Dz.U. Nr 28 poz.153 z późn.zmianami)
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Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób  nieobjętych 
obowiązkiem  ubezpieczenia zdrowotnego


