
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz.

Dochody             

/Wydatki  

w zł

Wykonanie 

w zł 
% 

1 2 3 4 5 6 7

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnych

756 127 200,00 98 729,54 78

1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw razem

75618 127 200,00 98 729,54 78

1.1.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 127 200,00 98 729,54 78

2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM 851 156 081 78 249,40 50
2.1 Zwalczanie narkomanii razem 85153 1 900 0,00 0

2.1.1 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób

uzależnionych od narkotyków Udzielenie rodzicom, w

których występują problemy narkomanii pomocy

psychospołecznej i prawnej Prowadzenie profilaktycznej

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

przeciw-działania narkomanii (programy profilaktyczne,

pogadanki)

1 900 0,00 0

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 154 181,00 78 249,40 51
2.2.1 1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla 

osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, 

współuzależnionych m. in. szkolenia dla wybranych grup 

zawodowych , nauczycieli, pracowników socjalnych, 

pracowników służb zdrowia, członków komisji ,Policji, 

sfinansowanie czynności biegłego wydającego opinię dla 

osób kierowanych na leczenie przez Komisję, zakup 

materiałów dla GKRPA w Gnojniku oraz prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży m. in. programy 

profilaktyczne, pogadanki, dofinansowanie wycieczek, 

zajęć sportowych, dofinansowywanie zakupu 

wyposażenia miejsc do spędzania wolnego czasu, 

wydatki rzeczowe, działania zgodne z zapisami w 

gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii na rok 2016 , w tym: 

wydatki majątkowe  7.200,- zł                                                                                                                                  

76 026 36 754,60 48

2. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji 

pozarządowych, i osób fizycznych a także stowarzyszeń, 

służącym rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 

tym dotacja. 

60 000 32 500,00 54

2.2.2 Wynagrodzenia i pochodne 18 155 8 994,80 50
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ 

NA SPRZEDAŻ

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

ZADAŃ OKREŚLANYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I pół. 2016 ROKU


