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     Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 
października 1982 roku (tj. tekst jednolity Dz.U. poz.1356 z 03.12.2012r.) oraz uchwalonym przez 
Radę  Gminy   we  Wręczycy  Wielkiej,  Gminnym  Programem  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat  za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku realizowano zadania zawarte w w/w 
Programie. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego

        Punkt  Konsultacyjny mieści  się  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy 
Wielkiej.  W Punkcie Konsultacyjnym udzielana jest   pomoc i  wsparcie  w różnych kategoriach 
problemów.  Dlatego  też  pomoc  mogą  tam  znaleźć  osoby  uzależnione  od  alkoholu,  osoby 
współuzależnione, osoby dotknięte przemocą domową, sprawcy przemocy, rodziny znajdujące się 
w sytuacji kryzysowej oraz rodziny mające problemy wychowawcze.
W  Punkcie  Konsultacyjnym  przyjmują:  certyfikowany  instruktor  terapii  uzależnień  oraz  2 
psychologów.

W 2012 roku certyfikowany instruktor terapii uzależnień udzieliła ogółem 251 konsultacji, w tym: 
– dla osób uzależnionych – 196 konsultacji;
– dla osób współuzależnionych – 53 konsultacje;
– dla osób doznających przemocy domowej – 1 konsultacja;
– dla sprawcy przemocy – 1 konsultacja.

10  osób  uzależnionych  od  alkoholu,  które  uczestniczyły  w  rozmowach  motywujących  podjęło 
terapię  w  Poradniach  Terapii  Uzależnień  od  Alkoholu  i  Współuzależnienia  w  Częstochowie  i 
Kłobucku.

W 2012r. psycholog kliniczny udzieliła 298 konsultacji  dla 85 osób, w tym:

– dla 15 osób uzależnionych od alkoholu – 35 konsultacji;
– dla 6 osób współuzależnionych – 31 konsultacji;
– dla 10 osób doznających przemocy w rodzinie – 63 konsultacje;
– dla 4 sprawców przemocy – 16 konsultacji;
– dla 40 osób – 123 konsultacje dotyczące pomocy w sytuacjach kryzysowych;
– dla 10 dzieci – 30 porad.

Psycholog  mająca  dyżury  w  Punkcie  Konsultacyjnym  i  Zespole  Szkół  we  Wręczycy  Wielkiej 
zrealizowała:
1) w ramach dyżurów w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej przeprowadziła:
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas III Gimnazjum na temat: :  „Alkohol a ciąża”;
-  2 konsultacje z rodzicami;
- 4 konsultacje z uczniami;
- 9 konsultacji z nauczycielami.
2) W ramach dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym przeprowadziła:
- 32 konsultacje z osobami dorosłymi;
- 52 konsultacje z dziećmi.

Działalność mediatora:
Mediator pełni dyżury w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.  Mediacje rodzinne to 



procedura  rozwiązywania  konfliktu,  w  której  bezstronna,  neutralna  trzecia  strona  towarzyszy 
członkom rodziny w procesie uzgodnień, pomagając w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu 
interesów,  wypracowaniu  wzajemnie  akceptowanego  porozumienia.  Mediacje  rodzinne  są 
sposobem rozwiązywania konfliktów w rodzinie i dotyczą najczęściej problemów rodzinnych. 
W okresie od marca do grudnia 2012r. -  33 mieszkańców gminy  skorzystało z bezpłatnych   usług 
mediatora.  
Ponadto  mediator  zapoznała  pracowników  socjalnych  ze  specyfiką  i  korzyściami  jakie  daje 
mediacja.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z 
instytucji zobowiązania do leczenia zrealizowała:

- przyjęto  53 nowe wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, w tym:

– z Komisariatu Policji – 29 wniosków;
– od członków rodziny – 15 wniosków;
– z Ośrodka Pomocy Społecznej – 7 wniosków;
– z Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 wnioski. 
– zlecono pracownikom socjalnym przeprowadzenie 43 wywiadów środowiskowych;
– występowano do Komisariatu Policji o sporządzenie opinii środowiskowej dotyczącej osób 
zgłoszonych;
– wzywano na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie;
– prowadzono rozmowy motywująco – informacyjne z osobami zgłoszonymi i członkami ich 
rodzin;
Jeżeli osoba wzywana nie zgłosiła się się na rozmowę lub też wstępne czynności przeprowadzone w 
sprawie uzasadniały kontynuowanie postępowania wówczas kierowano tą osobę na badanie przez 
biegłych. 
– w wyniku prowadzonych czynności:
*   do biegłych sądowych skierowano 36 osób celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia;
*  15  osób  pijących  ryzykownie  i  szkodliwie  skierowano  do  Punktu  Konsultacyjnego  celem 
uczestnictwa w rozmowach motywujących do zmiany szkodliwego wzoru picia;
* wydano 19 decyzji o umorzeniu postępowania,
– przygotowano  dokumentację  związaną  z  postępowaniem  sądowym  (opinia  biegłych, 
protokoły z rozmów, materiały z wywiadów środowiskowych, informacja z Poradni Odwykowej);
– złożono 39 wniosków do Sądu Rejonowego w Częstochowie o wszczęcie  postępowania 
dotyczącego zastosowania leczenia odwykowego;
– wystąpiono  do  Sądu  Rejonowego  w  Częstochowie  w  8   sprawach   o  przesłanie 
postanowienia dot. zastosowania leczenia odwykowego.

W 2012 roku Komisja odbyła 17 posiedzeń podczas których:
– prowadzono rozmowy motywująco – informacyjne z osobami zgłoszonymi i  członkami ich 
rodzin;
– podjęto 19 decyzji o umorzeniu postępowania w stosunku do osoby zgłoszonej w związku z:
* kontynuacją leczenia odwykowego przez osoby zgłoszone,
* wydanie przez lekarzy biegłych opinii o nieuzależnieniu od alkoholu przez osoby zgłoszone,
* podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby zgłoszone.
– zaopiniowano 33 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
* 7 nowych wniosków;
* 2 wnioski  o kontynuację sprzedaży;
* 24 wnioski o jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przez Ochotnicze Straże Pożarne.



– na bieżąco monitorowano realizację zadań i wydatków związanych z Gminnym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku;
– zainicjowano udział w kampaniach ogólnopolskich 3 kapaniach ogólnopolskich tj.:

1. „Postaw na Rodzinę” - w ramach której do placówek oświatowych rozesłano materiały 
edukacyjne skierowane  dla:

*  rodziców i dziadków (ulotka poświęcona relacjom między trzema pokoleniami, ulotka dla 
rodziców o wychowaniu poprzez dawanie dobrego przykładu, ulotka o odpowiedzialnym 
rodzicielstwie, ulotka dla rodziców, których dzieci potrzebują pomocy);

* uczniów i nauczycieli (ulotka o budowaniu dobrych relacji z otoczeniem – dla uczniów 
szkół  podstawowych,  ulotka  o  więzi  między  trzema  pokoleniami  –  dla  uczniów  szkół 
podstawowych, ulotka dla uczniów szkół gimnazjalnych potrzebujących pomocy, ulotka dla 
uczniów  szkół  gimnazjalnych  poświęcona  rolom  poszczególnych  członków  rodziny, 
Poradnik dla nauczycieli „Postaw na rodzinę!” 2012); 

     W  ramach  Kampanii  zostało  zorganizowane  spotkanie  integracyjne  w  Szkole 
Podstawowej w Kulejach pod hasłem „Bawimy się Razem”, w której udział wzięły rodziny 
z terenu gminy wytypowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  Dzieci i ich rodzice w 
ramach spotkania  obejrzeli spektakl przygotowany przez dzieci i mieszkańców Kulei pt. 
„Brzydkie  Kaczątko”;  wzięli  udział  we  wspólnych  zabawach  prowadzonych  przez 
profesjonalnego wodzireja. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek.

2.  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”  -  organizatorem  kampanii  jest  Państwowa  Agencja 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Kampania  skierowana  jet  dla  dorosłych 
konsumentów  napojów  alkoholowych.  Jej  celem jest  ograniczenie  liczby  osób  pijących 
ryzykownie  i  szkodliwie  oraz  przekazanie  wiedzy  na  temat  szkód,  jakie  wiążą  się  ze 
spożywaniem  alkoholu.  W  ramach  kampanii  prowadzono  wśród  społeczności  lokalnej 
kolportaż ulotek. Wykonano gazetkę ścienną na której eksponowano materiały informacyjno 
– edukacyjne dotyczące problematyki uzależnienia od alkoholu.

3.  „Pozory  mylą,  dowód  nie”  -  celem  kampanii  jest  ograniczenie  sprzedaży  alkoholu 
osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.  W 
ramach  kampanii  zlecono  przeprowadzenie  programu  informacyjno  –  kontrolnego   na 
terenie  gminy  dotyczącego  dostępności  sprzedaży  alkoholu  nieletnim  „Zakup 
kontrolowany”, do którego zgłoszono 30 punktów sprzedających napoje alkoholowe. 

– Celem programu było:
– pokazanie  sprzedawcom jak trudno rozpoznać wiek osób kupujących napoje alkoholowe na 

podstawie wieku;
– uświadomienie strat spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu;
– przybliżenie  zagadnień  prawnych  warunkujących  sprzedaż  alkoholu  w  celu  poszerzenia 

wiedzy oraz ukazanie konsekwencji prawnych związanych z nielegalną sprzedażą alkoholu;
– przedstawienie asertywnych postaw w odmowie sprzedaży alkoholu osobie nieletniej lub 

nietrzeźwej.
Program interwencyjno – kontrolny został  przeprowadzony na terenie  gminy w dniu 30 
sierpnia 2012r.  w 28 placówkach handlowych, i tak: 
* W 27 badanych punktach spożywczych sprzedano alkohol osobie, która w danym roku 
ukończyła 18-sty rok życia, dlatego w świetle prawa, jako pełnoletnia nie złamała prawa, 
jednak jej  wygląd i  zachowanie  mogło  budzić uzasadnione wątpliwości,  jeżeli  chodzi  o 



wiek.
* Sprzedaży alkoholu odmówiono tylko w 1 punkcie.
* Pytanie o dowód tożsamości padło tylko w 2 punktach. 
*  Wszyscy  sprzedawcy  z  kontrolowanych  punktów  otrzymali  Certyfikat  Ukończenia 
Szkolenia,  a  punkty  w  których  poproszono   o  dowód  tożsamości  otrzymały  Certyfikat 
Rzetelnego Punktu.

– Zainicjowano tworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w 
rodzinie oraz osób będących w sytuacjach kryzysowych; w grupie wsparcia wzięło udział 7 
osób.

– zaopiniowano  projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2013r.

II. Zadania realizowane w placówkach oświatowych

L.
p.

Placówka Nazwa zadania Ilość 
dzieci 

biorących 
udział w 

programie

Ilość 
rodziców 
biorących 
udział w 

programie

Ilość 
nauczycieli 
biorących 
udział w 

programie

1. ZS 
Wręczyca 
Wielka

1.  Projekt  „Sportowa  alternatywa  z  nałogami 
wygrywa – ferie na sportowo”

35 - 3

2.  Piknik integracyjny dla dzieci  z  grup ryzyka i 
dzieci niepełnosprawnych

25 25 7

3.  „By  uchronić  się  przed  zagrożeniami 
współczesnego  świata”  -  projekt  dot. 
zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieciom  i 
młodzieży  zagrożonej  wykluczeniem  społecznym 
(wyjazdy na basen i aqaparku)

100 5 8

4. Spektakl profilaktyczny „Zabawa w tropikach czyli 
Afrykańska przygoda” . Spektakl został  zrealizowany 
w  klasach  I  –  III,  podczas  którego  dzieci  poznały 
słonia  Salomona,  który  udowodnił  starą  prawdę  i 
zarazem przysłowie, że „kto dołki pod kim kopie, ten 
sam w nie wpada...” W ten sposób słoń chciał nauczyć 
dzieci jak można kontrolować emocje, jak można być 
serdecznym  dla  innych  i  nie  popadać  w  sytuacje 
konfliktowe  oraz  jak  w  praktyce  pomaga  nam 
stosowanie form grzecznościowych. 

110 - 6

5. Spektakl edukacyjny „Reguły gry” dla klas IV -VI, 
który opowiadał o tym, jak ważne jest przestrzeganie 
praw innych ludzi, jak ważne jest szanowanie drugiego 
człowieka i branie pod uwagę jego potrzeb. 

140 - 6

6.  Spektakl  profilaktyczny dla  klas  I-III  Gimnazjum 
„Złodzieje  marzeń”,  który  przedstawiał   historię 
rodziny  rozbitej  przez  nałóg.  Przestrzegał  również 
przed  zmarnowaniem  talentów  i  szans  życiowych 
młodych ludzi.  Pokazał do czego doprowadzić mogą 
uzależnienia,  a  także  brak  prawidłowych   relacji  w 
rodzinie.
Alkohol, narkotyki, świat zła i przemocy to „złodzieje 
marzeń”,  którzy  kradną  młodym  ludziom  szansę  na 

175 - 10



lepsze i szczęśliwe życie.

7.  Koncert  profilaktyczny  ”Egoiści”  w  wykonaniu 
Piotra  Lubertowicza  dla  uczniów  gimnazjum.  Pan 
Piotr Lubertowicz zwrócił uczniom uwagę na egoizm, 
który otacza nas każdego dnia. Odniósł się do wpływu 
mediów na życie młodego człowieka. Przytaczał wiele 
historii z życia wziętych, które pokazywały jak chwila 
nieuwagi  młodego  człowieka  może  przekreślić 
spokojne dorosłe życie. Opowiadał o używkach i ich 
wpływie  na  organizm  oraz  o  zachowaniach  osób 
będących pod ich wpływem. Wyjaśnił, że wykroczenie 
popełnione  pod  wpływem  alkoholu  lub  narkotyków 
nie jest okolicznością łagodzącą dla sprawcy. 

175 - 10

2. ZS 
Węglowice

1. Konkurs Plastyczny „ W sidłach nałogu” 18 - 5
2. Projekt wychowawczy „Hobby to doskonały sposób 
by wolny czas przestał istnieć”

16 - 4

3.  Projekt  „Jak  ustrzec  się  od  zła  –  poetyckie 
remedium”

80 18 16

4. Półkolonie dla dzieci z rodzin problemowych 15 - 2
5.  Koncert  profilaktyczny  ”Egoiści”  w  wykonaniu 
Piotra Lubertowicza dla uczniów gimnazjum.

152 - 20

3. ZS 
Truskolasy

1. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze “Kulturalno 
– sportowe ferie” 

20 - 7

2.  “Przed  używkami  uciekaj  na własnych nogach”  - 
XXV i XXVI masowy bieg przełajowy

360 - 8

3.  „Kto  da  nam  skrzydła”  projekt  profilaktyczno  – 
wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

20 - 2

4.  Koncert  profilaktyczny  ”Egoiści”  w  wykonaniu 
Piotra Lubertowicza dla uczniów gimnazjum.

159 - 14

4. SZP Kalej 1.  Turniej szkół z okazji Dnia Dziecka klasy I – IV: 
„Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny”

74 - 6

2. Półkolonie dla dzieci z rodzin problemowych 15 - 2
3.  Rajd  rowerowy „Wędrówki  po  gminie  Wręczyca 
Wielka  sposobem  na  podnoszenie  sprawności 
fizycznej i zapobieganie patologiom społecznym”

49 - 4

5. SP Kuleje 1. Ferie aktywne, bezpieczne oraz wolne od nałogów 
realizowane w ramach programu “Ferie bez nałogów 
ale z pasją”.

25 3 12

2.  Projekt  „II  Gminny  Konkurs  Informatyczny 
„Trzeźwy umysł drogą do sukcesu”

5 - 5

6. SPSK 
Bieżeń

1. Międzyszkolny turniej tenisa stołowego 20 3 7

2.  Międzyszkolny  Konkurs  Literacko  –  Plastyczny 
„Na drodze  przemocy nie  można  dotrzeć  do lepszej 
przyszłości”

        48 6 10

7 Szp Borowe  Projekt „Wesołe ferie”
Zajęcia  odbywały  się  w  godzinach  od  9:00  do 
13:00,  w  dwóch  grupach  wiekowych.  Wszyscy 
uczestnicy  mieli  okazję  rywalizować  ze  sobą 

30 - 5



podczas  gier  i  zabaw  sportowych  na  sali 
gimnastycznej,  zabawić  się  w  malarzy  podczas 
zajęć  plastycznych,  „pogimnastykować”  umysł 
podczas  dnia  krzyżówek,  rebusów  i  zagadek  i 
spróbować  swoich  sił  w  karaoke.  Uczniowie 
uczestniczyli  także  w  zajęciach  komputerowych 
oraz seansach filmowych.  Każdego dnia pobytu w 
szkole i podczas wyjazdów uczestnicy otrzymywali 
śniadanie.  Atrakcją tego tygodnia były 2 wyjazdy: 
do  Cinema  City  w  Częstochowie  na  film 
animowany  „Alvin  i  wiewiórki  3”  oraz  do 
Aquaparku w Tarnowskich Górach 

8 Przedszkole 
Wręczyca 
Wielka

1. Spotkanie integracyjne dla dzieci specjalnej troski i 
ich  opiekunów  -  “Wielkanocne  spotkanie  z 
zajączkiem”

24 24 5

2. Spotkanie integracyjne dla dzieci specjalnej troski i 
ich opiekunów - “Spotkanie z Mikołajem”

26 26 5

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury

L.p. Nazwa zadania Ilość 
dzieci 

biorących 
udział w 

programie

Forma zajęć

1. Prowadzenie  świetlicy 
środowiskowo -  wychowawczej 
dla  dzieci  z  rodzin 
problemowych.

        15 Świetlica  wychowawcza  funkcjonująca  przy  Gminnym 
Ośrodku  Kultury  we  Wręczycy  Wielkiej  rozwija 
zainteresowania i organizuje różne formy spędzania wolnego 
czasu  dla  dzieci.  Poprzez  różne  zajęcia,  w  tym plastyczne, 
sportowe  daje  alternatywę  używkom.  Zapewnia  opiekę, 
pomoc w nauce, dożywianie. W świetlicy obowiązują zasady 
wypracowane przez dzieci. W trakcie zajęć zwraca się uwagę 
na  ograniczenie  zachowań  agresywnych,  rozwiązywania 
konfliktów bez  przemocy.  Zajęcia  świetlicowe  mają  też  na 
celu  wzmacnianie  wśród  wychowanków  poczucia  własnej 
wartości, szacunku dla drugiej osoby, promowanie zdrowego 
stylu  życia.  Opiekun  prowadzący  zajęcia  w  świetlicy 
utrzymuje stały kontakt z rodzicami dzieci. 

2. II  Gminny Konkurs  Plastyczno – 
Literacki  -  „Stop  nietrzeźwym 
kierowcom” materiały i nagrody

110 Celem  konkursu  plastycznego  było  było  rozwijanie  i 
doskonalenie warsztatowych umiejętności plastycznych 
wśród dzieci i młodzieży oraz szerzenie idei trzeźwości 
wśród  dzieci  i  młodzieży.  Natomiast   liście  do 
kierowców należało wskazać skutki jazdy po spożyciu 
alkoholu oraz wystosować apel do kierowców o trzeźwą 
i bezpieczna jazdę.

3. Warsztaty  plastyczne  dla  dzieci, 
młodzieży  –  wyrażanie  siebie 
przez sztukę

50 Celem zajęć było rozwijanie twórczego myślenia dzieci, 
poznanie  różnorodnych  form  plastycznych,
nabywanie  umiejętności  wyrażania  siebie  i  swoich 
emocji  w  poprzez  sztukę. Ze  względu  na  aktywne 
uczestnictwo  w  zajęciach  uczestnicy  rozwijają  swoją 
kreatywność  i  wyobraźnię,  zdobywając  cenną  wiedzę  i 
spędzając czas w ciekawy sposób.



4. Edukacja  teatralna  dla  młodzieży 
gimnazjalnej;  arte-terapia  –  teatr 
formą  terapii  dla  młodzieży  z 
problemami.

1200 W szkołach we Wręczycy Wielkiej, Węglowicach, Kalei 
i Truskolasach odbyły się spotkania słowno – muzyczne 
z elementami profilaktyki.

5. Konfrontacje teatralne – teatr jako 
forma  terapii  we  współczesnym 
świecie  pełnym  przemocy  i 
używek,  wdrażanie  od 
najmłodszych  lat  do  pracy  w 
grupie  i  na  scenie,  promowanie 
zajęć  teatralnych  jako  formy 
spędzania czasu wolnego

300 Ideą konkursu jest uczenie dzieci wrażliwości na słowo 
mówione i pisane oraz tworzenia sztuki scenicznej.  W 
ramach  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i 
młodzież  przygotowują  w  szkołach  i  przedszkolach 
spektakle teatralne, które później oceniane są przez jury. 

6. Zajęcia breack dance 27 Głównym celem prowadzonych  zajęć była nauka tańca 
breakdance  oraz   zagospodarowanie  czasu  wolnego 
dzieci i młodzieży. W pracy instruktorskiej z dziećmi i 
młodzieżą  realizowane  były  zadania  z  zakresu 
profilaktyki takie jak: integracja grupy,  rozładowywanie 
negatywnych  emocji  poprzez  taniec,  podnoszenie 
ogólnego  poziomu  sprawności,  wzmocnienie  poczucia 
własnej  wartości,  rozwijanie  kreatywności, 
przełamywanie barier nieśmiałości poprzez prezentację 
swoich umiejętności na imprezach środowiskowych. 

7. Dofinansowanie  do  wyjazdu 
dzieci  i  młodzieży  z  rodzin 
problemowych  na  warsztaty 
muzyczno  –  taneczne  z 
elementami  programu 
profilaktycznego

66 Celem  warsztatów  było  stwarzanie  warunków 
rozwijania  samodzielności,  kreatywności  i  osobistych 
zainteresowań  dzieci  i  młodzieży,   rozbudzanie  i 
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 
zdolności twórczych.

Finansowanie  zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wręczyca Wielka w 2012 
roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia                              Rozdział – 85154

Plan:   235.835,00 zł                      Wykonanie:   213.967,93  zł  w tym:

Paragraf Plan Wykonanie Pozostało
3020   2.000,00 2.000,00 0
4010 18.000,00 18.000,00 0
4110   5.487,00 5.176,61 310,39
4120 345,00 210,90 134,10
4170 79.478,00 77.565,50 1.912,50
4210 67.217,00 62.369,89 4.847,11

    4300 47.232,00 39.317,03 7.914,97



4370 500,00 ------- 500,00
4390   9.000,00 4.800,00 4.200,00
4410      600,00 ------ 600,00
4610   1.600,00 1.488,00 112,00
4700   4.376,00 3.040,00 1.336,00

Razem:
235.835,00 zł     213.967,93  zł 21.867,07

Zestawienie  wydatków  poniesionych  na  realizację Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1) Placówki Oświatowe   

L.
p.

Placówka Nazwa zadania Plan Wykonanie Pozostało

1. ZS 
Wręczyca 
Wielka

1.  Projekt  „Sportowa  alternatywa  z 
nałogami wygrywa – ferie na sportowo”

2.000.00 1.997,94 2.06

2.  Piknik integracyjny dla dzieci  z grup 
ryzyka i dzieci niepełnosprawnych

1.400,00 1.400,00 ---------

3.  „By  uchronić  się  przed zagrożeniami 
współczesnego  świata”  -  projekt  dot. 
zagospodarowania  czasu  wolnego 
dzieciom  i  młodzieży  zagrożonej 
wykluczeniem  społecznym  (wyjazdy  na 
basen i aqaparku)

1.100,00 -------- 1.100,00

                                              Razem: 4.500,00 3.397,94 1.102,06
2. ZS 

Węglowice
1.  Konkurs  Plastyczny  „  W  sidłach 
nałogu”

810 800,01 9.99

2.  Projekt  wychowawczy  „Hobby  to 
doskonały sposób by wolny czas przestał 
istnieć”

2.500,00 2.499,99 0,01

3.  Projekt  „Jak  ustrzec  się  od  zła  – 
poetyckie remedium”

2.590,00 2.590,00 ----

4.  Półkolonie  dla  dzieci  z  rodzin 
problemowych

3.600,00 3.600,00 ----

                                            Razem:    9.500,00 9.490,00 10,00
3. ZS 

Truskolasy
1.  Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze 
“Kulturalno – sportowe ferie” 

3.800,00 3130,09 669,91

2.  “Przed używkami uciekaj na własnych 
nogach”  -  XXV  i  XXVI  masowy  bieg 
przełajowy

7.000,00 7.000,00 ------

3.  „Kto  da  nam  skrzydła”  projekt 
profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci 

2.500,00 2417,54 82,46



z rodzin dysfunkcyjnych

                                              Razem: 13.300,00 12.547,63 752,37

4. SZP Kalej 1.  Turniej  szkół  z  okazji  Dnia  Dziecka 
klasy  I  –  IV:  „Gminny  Czwórbój 
Lekkoatletyczny”

3.000,00 3.000,00 -------

2.  Półkolonie  dla  dzieci  z  rodzin 
problemowych

4.000,00 4.000,00 ------

3.  Rajd rowerowy „Wędrówki po gminie 
Wręczyca  Wielka  sposobem  na 
podnoszenie  sprawności  fizycznej  i 
zapobieganie patologiom społecznym”

3.000,00 2.892,07 107,93

                                               Razem: 10.000,00 9.892,07 107,93
5. SP Kuleje 1.  Ferie aktywne, bezpieczne oraz wolne 

od  nałogów  realizowane  w  ramach 
programu  “Ferie  bez  nałogów  ale  z 
pasją”.

3.500,00 3.293,00 207,00

2.  Projekt  „II  Gminny  Konkurs 
Informatyczny „Trzeźwy umysł drogą do 
sukcesu”

500 499,93 0,07

                                             Razem: 4.000,00 3.792,93 207,07
6. SPSK 

Bieżeń
1.  Międzyszkolny  turniej  tenisa 
stołowego

1.100,00 1.100,00 1.100,00

2.  Międzyszkolny  Konkurs  Literacko  – 
Plastyczny  „Na  drodze  przemocy  nie 
można dotrzeć do lepszej przyszłości”

    1.300,00 1.300.00 ------

                                             Razem: 2.400,00 2.400,00 --------
7 Szp Borowe 1. Projekt „Wesołe ferie” 2.100,00 2.082,92 17.08

Razem: 2.100,00 2.082,92 17,08

8 Przedszkole 
Wręczyca 
Wielka

1.  Spotkanie  integracyjne  dla  dzieci 
specjalnej  troski  i  ich  opiekunów  - 
“Wielkanocne spotkanie z zajączkiem”

1.500,00 1.500,00 -----

2.  Spotkanie  integracyjne  dla  dzieci 
specjalnej  troski  i  ich  opiekunów  - 
“Spotkanie z Mikołajem”

1.500,00 1.500,00 --------

                                             Razem: 3.000,00 3.000,00 ---------

9 GZEAO Dofinansowanie  do  dowozu  uczestników 
na  imprezy  organizowane  w  ramach 
Programu autobusem szkolnym 

2.200,00 2.200,00 ------

                                             Razem: 2.200,00 2.200,00 ------

                                       Razem: 51.000,00 48.803,49 2.196,51



2) Gminny Ośrodek Kultury

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Pozostało

1. Prowadzenie  świetlicy    środowiskowo  - 
wychowawczej  dla  dzieci  z  rodzin 
problemowych.

    24.311,00 23.887,99 423,01 zł

2. II Gminny Konkurs Plastyczno – Literacki - „Stop 
nietrzeźwym kierowcom” materiały i nagrody

1.500,00 1.500,00 ----

3. Warsztaty  plastyczne  dla  dzieci,  młodzieży  – 
wyrażanie siebie przez sztukę

4.000,00 4.000,00 -----

4. Edukacja  teatralna  dla  młodzieży  gimnazjalnej; 
arte-terapia – teatr formą terapii dla młodzieży z 
problemami.

2.000,00 2.000,00 ----

5. Konfrontacje teatralne – teatr jako forma terapii 
we  współczesnym  świecie  pełnym  przemocy  i 
używek, wdrażanie od najmłodszych lat do pracy 
w grupie i na scenie, promowanie zajęć teatralnych 
jako formy spędzania czasu wolnego

2.500,00 2.500,00 -----

6. Zajęcia breack dance 5.500,00 5.500,00 ----
7. Dofinansowanie  do  wyjazdu  dzieci  i  młodzieży  z 

rodzin  problemowych  na  warsztaty  muzyczno  – 
taneczne z elementami programu profilaktycznego

11.031,00 11.031,00 -----

8. Ogrzewanie,  środki  czystości,  pomoce  naukowe, 
programy edukacyjne i profilaktyczne, materiały i 
sprzęt biurowy, wyposażenie, tonery.

     8.865,00 8.863,76 1,24

  
Razem:

   59.707,00 59.282,75 424,25 zł

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie Pozostało

1. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób 
z problemem uzależnienia od alkoholu oraz  członków ich 
rodzin, a także dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie 
/dyżury psychologów, mediatora i terapeuty ds. uzależnień; 
umowa - zlecenie/

44.350,00 43.217,50 1.132,50

2. Finansowanie  szkoleń  grup  zawodowych zaangażowanych 
w problematykę uzależnień i przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie  w  celu  zwiększenia  liczby  kompetentnych  służb 
społecznych,  a  w szczególności:  pracowników socjalnych, 
funkcjonariuszy  policji,  członków  GKRPA i  pokrywanie 
kosztów delegacji.

5.600,00 3.632,00 1.968,00

3. Udział w programie PEAD 9.000,00 6.263,72 2.736,28
4 Telefon zaufania 500,00 --------- 500,00
5 Wydatki związane z działalnością GKRPA w tym:



- wynagrodzenie dla członków Komisji 7.680,00 7.680,00 -------
- wynagrodzenie Sekretarza Komisji; umowa zlecenie: 9.853,00 9.822,40 30,60
- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta 11.226,00 11.225,60    0,40
- opinie biegłych 9.000,00 4.800,00 4.200,00
- wywiady środowiskowe 4.500,00 3.720,00 780,00
- opłaty sądowe 1.600,00 1.488,00 112,00
- zakup materiałów biurowych, tonerów, sprzętu biurowego, 
napojów,  broszur,  ulotek,  publikacji,  czasopism  specj., 
plakatów itp.

6.612,00 3.316,20 3.295,80

6 Realizacja  środowiskowych  programów 
alternatywnych  wobec  uzależnień  adresowanych  do 
dzieci, młodzieży i dorosłych promujących życie bez 
alkoholu i innych środków psychoaktywnych w tym:
-  Realizacja  dodatkowych   programów 
profilaktycznych dla dzieci ze szkół podstawowych i 
gimnazjów – 6.457,00
-Dofinansowanie  do  spotkania  integracyjnego 
„Bawimy  się  razem”  zorganizowanego  w  ramach 
kampanii „Postaw na rodzinę”- 2.500

6.457,00 2.740,00 3.717,00

2.500,00 2.226,27 273,73

7 Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców  napojów  alkoholowych,  mających  na 
celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 
oraz przestrzeganie sprzedaży napojów alkoholowych 
nieletnim i nietrzeźwym.

500,00 ---------- 500,00

8 „Utworzenie  i  prowadzenie  grupy  wsparcia  dla  osób 
doznających  przemocy w rodzinie  oraz  osób  będących  w 
sytuacjach kryzysowych”;

2.900,00 2.900,00 ------

9 Usługa szkoleniowa „Zakup kontrolowany” 2.850,00 2.850,00 --------
Razem: 125.128,00 105.881,69 19.246,31

Wręczyca Wielka 28.03.2013 r.
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