
Projekt 
 
z dnia  11 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 
z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

Na podstawie art. 4 1 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277, zm. poz. 1818) Rada Miejska 
w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE 
BRZESKIM z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi  Lewina Brzeskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia. 

Opracował: 
Wydz. OK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia....................2020 r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych przyjęty do realizacji na 

2020 rok 

Zadania Formy Realizacji 
Zwiększenie dostępności pomocy                   
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 
Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe pomocy                   
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Finansowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim,              
dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,  w tym 
wynagrodzenia osób zatrudnionych w Punkcie oraz koszty czynszu za 
pomieszczenia dla punktu i pomieszczenie dla grupy samopomocowej AA.                                                                               

Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii. 
Działania na rzecz dożywiania dzieci,               
pozalekcyjne zajęcia sportowe.  

Działania informacyjne i edukacyjne o charakterze profilaktycznym w szkołach , w 
tym szkolenia uczniów, nauczycieli, rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień, 
spektakle profilaktyczne, materiały edukacyjne i inne. 
Dofinansowanie kolonii letnich i półkolonii, zimowisk dla dzieci organizowanych  
na terenie miasta i gminy z programem profilaktycznym w zakresie problemów 
alkoholowych. Wyżywienie dzieci w Świetlicy Terapeutycznej. Wsparcie zajęć 
sportowych organizowanych przez szkoły. 

Wspomaganie działalności instytucji,               
stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. 
Wsparcie działalności grup samopomocowych (AA, Al.-anon) i innych osób 
działających na rzecz profilaktyki, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i 
osobami  działającymi w zakresie profilaktyki, w tym wypoczynku. Materiały 
biurowe, ulotki, broszury, podręczniki, inne wydatki. 

Finansowanie działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wynagrodzenia za posiedzenia plenarne i pracę w zespołach roboczych, w tym 
Kontrola placówek prowadzących obrót napojami alkoholowymi na terenie  gminy 
Lewin Brzeski, szkolenia członków Gminnej Komisji, badania osób w przedmiocie 
uzależnienia, opłaty sadowe, wyposażenie stanowiska obsługującego pracę 
Komisji. 

 
Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2020 roku przewiduje się wydatkowanie kwoty 220.000 zł.  zgodnie z planem finansowym jak niżej: 
 

w tym rozdział  
Finansowanie zadań gminnego programu na 2020 rok – dział 851 85154 - 

przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

85153-przeciwdziałanie 
narkomanii 

Umowy zlecenia – Punkty Konsultacyjny w Lewinie Brzeskim. 12.000 0 
Czynsz – za pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego w Lewinie 
Brzeskim i dla grupy samopomocowej AA 

4.800 0 

Środki na profilaktykę szkolną i pozaszkolną (umowy zlecenia, usługi, 
materiały)  

10.000 5.000 

Wypoczynek dzieci w tym organizowany przez Świetlicę 
Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim – usługi transportowe i inne, 
materiały biurowe, wyżywienie, inne materiały (nagrody), wstępy 
na basen, do muzeum  

20.000 0 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe –zakup usług i materiałów, umowy 
zlecenia, 

 8.000 

Środki żywności dla dzieci w Świetlicy Terapeutycznej 10.000 0 
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji, wynagrodzenie za 
wywiady środowiskowe osób uzależnionych 

10.000 0 

Usługi – badania biegłych sądowych, opłaty sądowe 10.000 0 
Zakup usług i materiałów – szkolenia liderów grup 
samopomocowych, członków Gminnej Komisji  i innych osób 
związanych z profilaktyką, zakup innych usług oraz wyposażenia 
stanowiska przewodniczącego Gminnej Komisji 

4.200 0 

                                                                                                                    81.000 13.000 
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Razem 
Częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej                                126.000 0 

                                                                                                                 
Razem 

207.000 13.000 

                                                                                                Ogółem 
dział 851 

220.000 

 
Program jest realizowany przez Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Wydział Oświaty  i Spraw 
Społecznych we współpracy z gminnymi placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz innymi 
instytucjami  i organizacjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie.
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Uzasadnienie
Dokonano analizy wydatkowania środków na realizację poszczególnych zadań. Proponowane zmiany

dostosowują kwoty na poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca roku. Zmniejszono
o 10 tysięcy środki na profilaktykę szkolną zwiększając jednocześnie o tę kwotę środki dla Świetlicy
Terapeutycznej – pozwoli to uwolnić kwotę 10.000 zł ze środków pozaalkoholowych przeznaczo9nych na
świetlicę.
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