
Zdzieszowice, dnia 20.02.2007 r.

Sprawozdanie 
z wykorzystania środków finansowych za 2006 r. 

w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan :             256 905  zł
Wykonanie :  248 485  zł

§ 3020  - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń             plan : 135 zł
wykonanie : 135 zł     100  % planu
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczki

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych                                         plan : 18.590 zł
wykonanie : 18.000  zł     97 % planu
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                 plan : 63.000 zł
wykonanie : 62.947 zł      100 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        plan : 5.037 zł
wykonanie : 5.036 zł        100 % planu
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r.  pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                        plan : 12.400 zł
wykonanie : 12.396 zł       100 % planu
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4120 – składki na fundusz pracy                                                         plan : 1.750 zł
wykonanie :  1.670 zł         95 % planu
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                     plan : 28.975 zł
wykonanie : 28.047 zł        97 % planu
 - wynagrodzenia z umów zleceń na konsultacje z zakresu prawa rodzinnego dla osób w sytuacjach
    kryzysowych, dotkniętych przemocą, z problemem uzależnienia    7.793 zł
 - umowa zlecenie na prowadzenie zajęć edukacyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy 
   Ośrodka Profilaktyki    4.290 zł
 - umowa na prowadzenie zajęć kompensacyjno – wyrównawczych dla dzieci z rodzin  
   dysfunkcyjnych    5.152 zł



 
 - umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od
    alkoholu, kierowanych przez MGOPS w Zdzieszowicach   3.480 zł
  - umowy zawierane podczas akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na prowadzenie Biegu
    Trzeźwości dla dzieci i młodzieży oraz podczas współpracy ze środowiskiem samorządowym na 
    zorganizowanie akcji letniej powitania wakacji – koncert profilaktyczny   2.400 zł

oraz inne na kwotę 4.932 zł, (w tym m.in.:umowa na warszataty prowadzone dla 
funkcjonariuszy Policji oraz pracowników socjalnych w temacie przemocy domowej oraz umowy 
na prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki podczas „Lata w mieście” we współpracy z 
MGOKSiR w Zdzieszowicach).
 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                              plan : 24.085 zł
wykonanie : 21.927 zł        91 % planu
 -    zakup sprzętu sportowego dla świetlic wiejskich i osiedlowych na terenie gminy Zdzieszowice 
       przekazanych na podstawie umów użyczenia 5.828 zł
- zakup wydawnictwa profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako materiału do kampanii 

dla szkół z terenu gminy oraz do uczestnictwa w konkursach dla dzieci i młodzieży 1.220 zł
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży podczas akcji profilaktycznej „Bieg Trzeźwości” oraz na 

inne festyny profilaktyczne dla dzieci organizowane przez środowiska samorządowe 3.250 zł
- zakup materiałów papierniczych dla świetlic oraz dla Stowarzyszenia „Otwarte Serce” oraz 

pozostałych świetlic osiedlowych i wiejskich z terenu gminy 620 zł
- zakup nagród w postaci sprzętu rtv dla świetlic w zorganizowanym konkursie profilaktycznym 

3.075 zł (do konkursu zgłosiły się dwie świetlice z dziewięciu)
oraz inne na kwotę 7.934 zł, (w tym m.in.:współpraca z Klubem Abstynenta w Zdzieszowicach 
w zakresie organizacji Zlotu Radości dla rodzin z problemem alkoholowym oraz spotkania 
opłatkowego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ( zakup art. spożywczych); zakup 
art. gospodarczych i wyposażenia bieżącego wg potrzeb do Ośrodka oraz na świetlicę dla 
dzieci ; zakup materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka oraz do księgowości; zakup 
środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki; zakup art. spożywczych na zajęcia 
świetlicowe dla dzieci oraz na spotkania organizowane  w Ośrodku Profilaktyki; zakup książek, 
prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnień, profilaktyki problemowej do wypożyczania 
w Ośrodku Profilaktyki i do wypożyczania dla osób zainteresowanych).

§ 4260 – zakup energii                                                                         plan :  7.000 zł
wykonanie :  5.665 zł       81 % planu
- zakup energii elektrycznej, CO, wody w Ośrodku Profilaktyki

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                     plan : 1.363 zł
wykonanie :  1.063 zł        78 % planu 
- bieżące remonty i konserwacje sprzętu w Ośrodku Profilaktyki

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                        plan : 89.400 zł
wykonanie : 87.119 zł      97 %  planu
- kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym dla dzieci korzystających z pomocy świetlicy Stowarzyszenia „Otwarte 
Serce” 45.615 zł

- opłata za czynsz w Ośrodku Profilaktyki w Zdzieszowicach 14.898 zł
- szkolenia dla osób z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktyki 

problemowej, przemocy, pomocy psychologicznej 1.380 zł
- warsztaty dla wychowawców i osób pracujacych z dziećmi i młodzieżą na świetlicach z terenu 

gminy Zdzieszowice 1.690 zł
- usługi psychologiczno -  terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz 



konsultacje psychologiczne dla szkół z terenu gminy Zdzieszowice 9.576 zł
- konsultacje z zakresu poradnictwa rodzinnego dla rodzin i osób w sytuacjach kryzysowych 

5.440 zł
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami w Ośrodku Profilaktyki 

2.539 zł
- umowa na serwisowanie oprogramowania do księgowości 1.464 zł
- opłata za telefon w Ośrodku Profilaktyki w Zdzieszowicach 1.259 zł
- spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Zdzieszowice 1.200 zł

oraz inne na kwotę 2.058 zł, (w tym m.in.:wyjazd rodzin z problemem alkoholowym na 
ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe do Częstochowy; koszty przesyłek sprzętu sportowego 
dla świetlic i innych; prowizje bankowe; przeprowadzenie badań lekarskich i bhp pracowników 
Osrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet                                              plan : 900 zł
 wykonanie : 898 zł     100 % planu
 - usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki

§ 4410 – podróże służbowe krajowe plan : 1.000 zł
wykonanie :  461,00 zł      46 % planu
- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób na szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych
Niewielki procent wykonania, ponieważ szkolenie o przemocy domowej dla policjantów i 
pracowników opieki społecznej, odbyło się na miejscu, w OPiWR.

§ 4430 – różne opłaty i składki plan : 1.210 zł
wykonanie : 1.210 zł     100 % planu
 - ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, OC

§ 4440 – odpis na ZFŚS plan : 2.060,00 zł
wykonanie : 1.911 zł      93 % planu
- naliczenie wg przepisów o ZFŚS

 



Sprawozdanie 
z wykorzystania środków finansowych za 2006 r. 

w dziale 851 rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii

Plan :             11 180  zł
Wykonanie :  10 104  zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                              plan : 1.500 zł
wykonanie : 797  zł        53 % planu
 - zakup wydawnictw w formie książek oraz tablic z zakresu uzależniani od narkotyków do 
przekazania i na potrzeby szkół z terenu gminy Zdzieszowice

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                        plan : 9.180 zł
wykonanie : 9.163 zł      100 %  planu
– umowy na poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, osób 

eksperymentujących z narkotykami 1.638 zł
– szkolenia dla pedagogów, nauczycieli z zakresu strategii zapobiegania uzależnieniom wśród 

dzieci i młodziezy, 800 zł
– spektakle dla młodzieży o tematyce uzależniania 4.425 zł
– warsztaty dla nauczycieli z zakresu radzenia sobie z uzależnianiami wśród uczniów 2.300 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe plan : 500 zł
wykonanie :  144 zł      29 % planu
– zwrot kosztów podróży, delegacje osób na szkolenia związane z tematyką uzależniania od 

narkotyków
Niewielki procent wykonania, ponieważ szkolenia były mało atrakcyjne lub były finansowane z 
funduszy europejskich.


	Wykonanie :  248 485  zł
	Wykonanie :  10 104  zł

