
Informacja o wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020. 

Zadania Formy Realizacji Plan Wykonanie Opis zrealizowanych działań 

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. 

Przeciwdział. 

alkoholizmowi:  

12 800 zł 

Przeciwdział. 

alkoholizmowi:  

10 890 zł 

Wynagrodzenia za pracę w Punkcie: 6 090 zł 

Czynsz za pomieszczenia Punktu: 4 800 zł 

Zakres pracy Punktu: psychoprofilaktyka, psychoedukacja,  

poradnictwo, wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych,  

rozmowy diagnostyczno-motywujące z osobami uzależnionymi  

od alkoholu, współuzależnionymi oraz z dziećmi z rodzin z  

problemem alkoholowym, kierowanie według właściwości do  

specjalistycznych placówek, praca z ofiarami przemocy  

domowej, udzielanie porad dla osób uzależnionych od  

narkotyków oraz dla rodziców dzieci eksperymentujących  

z narkotykami. 

Do Punktu zgłosiły się 24 osoby, liczba udzielonych porad –70. 

Przy Punkcie powstała grupa samopomocowa AA,                                               

dla której dodatkowo wynajęto salę. Ze względu na pandemię 

COVID-19 grupa samopomocowa zawiesiła spotkania do 

odwołania obostrzeń. 

Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii. 

Działania na rzecz 

dożywiania dzieci, 

pozalekcyjne zajęcia 

sportowe. 

Działania profilaktyczne w 

szkołach i innych 

placówkach oświatowo-

wychowawczych, 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, finansowanie 

dojazdów na wypoczynek. 

Wyżywienie dzieci w 

Świetlicy Terapeutycznej.  

Wsparcie zajęć sportowych 

organizowanych przez 

szkoły. 

Przeciwdział. 

alkoholizmowi: 

profilaktyka szk. 

3 000 zł 

Przeciwdziałan.

Narkomanii: 

13 000 zł 

 

Wypoczynek, 

wyżywienie 

16 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdział. 

alkoholizmowi: 

profilaktyka szk. 

3 000 zł 

Przeciwdziałan. 

Narkomanii: 

13 000 zł 

 

Wypoczynek, 

wyżywienie 

 14 081,19 zł 

  

 

 

Łącznie przeszkolono 33 nauczycieli do realizacji w klasach IV-V 

programu Domowi Detektywi i w klasach VI-VII programu 

Unplugged w roku 2019. W związku z tym, w roku 2020 

zakupiono do realizacji tych programów materiały edukacyjne dla 

łącznie 195 uczniów i podręczniki dla 29 nauczycieli. 

W roku 2020 w okresie letnim Świetlica Terapeutyczna   nie 

organizowała turnusów wakacyjnych tj. półkolonii z uwagi na 

pandemię.  Z zajęć feryjnych zimowych skorzystało  60 dzieci,            

w czasie dwóch turnusów.  

W Świetlicy zostały zorganizowane zajęcia popołudniowe, od 

poniedziałku do piątku, dla grupy dzieci pochodzących z rodzin 

nadzorowanych przez kuratora sądowego (18 dzieci) – dzieci te są 

dożywiane w Świetlicy.  

Łącznie przy wsparciu środkami Gminnego Programu finansowano 

wyjazdy uczniów na różne zawody sportowe oraz udział w 

imprezach sportowo-rekreacyjnych (łącznie w roku 2020  trzy 

imprezy sportowe). Finansowano  nagrody i medale dla 

uczestników zawodów sportowych i imprez okolicznościowych – 

turnieje piłkarskie, turnieje tenisa stołowego, ferie na sportowo . 



Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych. 

Częściowe finansowanie 

Świetlicy Terapeutycznej w 

Lewinie Brzeskim. 

Szkolenia liderów 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. 

Przeciwdział. 

alkoholizmowi:  

Częściowe 

finansowanie 

Świetlicy 

Terapeutycznej 

194 828,60 zł 

Przeciwdział. 

alkoholizmowi:  

Częściowe 

finansowanie 

Świetlicy 

Terapeutycznej 

193 014,14 zł 

W Świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne i socjoterapeutyczne                    

w mniejszych grupach. Grupy corocznie są tworzone w 

zależności od rozeznanych potrzeb dzieci. Zajęcia logopedyczne i 

psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym, zajęcia popołudniowe dla grupy 

dzieci pochodzących z rodzin nadzorowanych przez kuratora 

sądowego. Psycholog, logopeda i pedagog prowadzą także 

konsultacje i poradnictwo psychologiczne, logopedyczne i 

pedagogiczne dla rodziców. 

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 

Komisji, badania osób 

przedmiocie uzależnienia, 

opłaty sadowe, wyposażenie 

stanowiska 

przewodniczącego Komisji 

Przeciwdział. 

alkoholizmowi:  

Wynagrodzenia 

komisji 

13 000 zł 

Badania 

biegłych 

sadowych, 

opłaty sadowe 

10 000 zł 

Szkolenia 

16 200 zł 

Przeciwdział. 

alkoholizmowi:  

Wynagrodzenia 

komisji 

12 740 zł 

Badania 

biegłych 

sadowych, 

opłaty sadowe 

3 328 zł 

Szkolenia 

9 190 zł 

Komisja odbyła 15 plenarnych posiedzeń, na których opiniowała 

wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu 

oraz, po analizie poszczególnych spraw, podejmowała decyzje o 

skierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Brzegu w sprawie 

orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – w 2020 r. 

skierowano 18 wniosków do Sądu. Na wnioski Sądu Rejonowego 

w Brzegu pokryto koszty badań biegłych sądowych - 4 osób 

wcześniej kierowanych przez Komisję do Sądu oraz  18 opłat 

sądowych. Jedną osobę przeszkolono w zakresie pracy w 

Gminnej Komisji. Zakupiono laptop  oraz program prawny na 

stanowisko Przewodniczącego Komisji. 

 Razem środki planowane na podstawową działalność  

Świetlicy Terapeutycznej 
194 828, 60 zł 193 014,14  zł Razem środki wydatkowane na podstawową działalność  

Świetlicy Terapeutycznej 

Razem środki planowane na realizację zadań przez 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
  68 000 zł   50 229,19 zł Razem środki wydatkowane na realizację zadań przez Wydział 

Oświaty i Spraw Społecznych 

Ogółem planowane 262 828,60 zł 243 243,33 zł Ogółem wydatkowane 

 

Opracował: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych    Przedkłada: Burmistrz Lewina Brzeskiego  

 

 


