Załącznik Nr 8
WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Lp.

Dział

Rozdział

851

Nazwa
Ochrona zdrowia

85153

Wykonanie

% Wykonania

456 174,00

270 636,73

59,33%

456 174,00

270 636,73

59,33%

130 298,00

41 730,36

32,03%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

70 298,00

28 379,24

40,37%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Droga do
domu", „Miejskie igrzyska profilaktyczne", „Babcia, Dziadek - narkotykowi
detektywi”; szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs I
stopnia TSR", szkolenie dla pracowników pracujących z rodzinami i osobami
uzależnionymi od alkoholu i narkotyków pn. „Dialog motywujący w terapii
uzależnienia i współuzależnienia", IX Spartakiada pod hasłem „Kto o siebie
dba, ten zdrowie zawsze ma!", organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy
związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie

60 000,00

13 351,12

22,25%

40 580,00

17 410,00

42,90%

Zwalczanie narkomanii
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych

108

Plan

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Plan

Wykonanie

% Wykonania

29 080,00

5 910,00

20,32%

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów:
„Warsztaty teatralne", „II edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych
TEATRAKCJE”; „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne Wybieram sztukę część
IV”

9 500,00

9 500,00

100,00%

Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni"

2 000,00

2 000,00

100,00%

285 296,00

211 496,37

74,13%

268 196,00

199 082,57

74,23%

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję
zdrowo i bezpiecznie" w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz
przeciwdziałania narkomanii

7 500,00

3 400,00

45,33%

Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd
Uczniowskich Filmów Profilaktycznych", „IV Wakacyjna Przygoda z
Bezpieczeństwem", „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2015”

9 600,00

9 013,80

93,89%

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i
osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów
narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych
uzależnieniem
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 roku
W I półroczu 2015 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 270.636,73 zł., co stanowiło 59,33 % planu.
Wykonanie ogółu wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest proporcjonalne do upływu czasu, choć realizacja poszczególnych działań nie jest równomiernie rozłożona
w czasie. Wysokie wykonanie wydatków dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Straż Miejską, których wiekszość zgodnie z kalendarzem imprez odbyła sie w I półroczu br.
Ponadto pełne wykonanie wydatków dotyczy zadań zrealizowanych w całości w pierwszej połowie roku przez Płocką Galerię Sztuki oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Ponadto
wysokie wykonanie wydatków realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych, które w większości zostały przekazane w I
pólroczu 2015 roku. Natomiast w drugiej połowie roku realizowane będą działania zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz część działań profilaktycznych
podejmowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, w szczególności program profilaktyczny „Archipelag Skarbów".
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