
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki

1 2 3 4 5 6

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 

ICH POBOREM

134 000,00 zł

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
134 000,00 zł

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 134 000,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA 157 456,11 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 1 600,00 zł

a) wydatki bieżące 1 600,00 zł

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 600,00 zł

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych
1 600,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155 856,11 zł

a) wydatki bieżące 120 741,00 zł

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 44 741,00 zł

1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 008,00 zł

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych
18 733,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 76 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 35 115,11 zł

Zmiana aranżacji wnętrz hollu wejsćiowego                                                           

na Biuro Obsługi Klienta wraz z dziennikiem podawczym 

usytuowanym na parterze budynku Urzędu Gminy 

35 115,11 zł

100,00 zł

1 300,00 zł

200,00 zł

27 557,56 zł

22 557,55 zł

29 741,00 zł

76 000,00 zł

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i  edukacyjnej w zakresie                     

przeciwdziałania narkomanii.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: 155 856,11 zł

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXIII/205/2020

Rady Gminy Gnojnik z dnia 29.12.2020 roku

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu                                                                                                

na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki                                                                                                                                             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                    

dla Gminy Gnojnik na rok 2020

Wydatki na zwalczanie narkomanii: 1 600,00 zł

mgr inż. Paweł Prus

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 

alkoholu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie                                        

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,                                               

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie narkomanii 

realizowanej  przez przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Przewodniczący Rady Gminy
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