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Drelów, dnia 11 maja  2022 r. 

 

RAPORT O STANIE GMINY DRELÓW 
za 2021 rok 

     Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
przedstawiam raport o stanie Gminy za 2021 rok, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady Gminy i budżetu obywatelskiego/funduszu sołeckiego/. 

Realizacja polityk, programów i strategii 

     W gminie w 2021 roku realizowano następujące dokumenty strategiczne: 

I. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drelów na lata 2016- 2022.  

     Strategia została przyjęta uchwałą Rady Gminy Drelów Nr XII/90/2016  dnia 31 marca 
2016 roku. W strategii zawarte są cele strategiczne wraz ze sposobami ich osiągnięcia.    
Cztery główne obszary priorytetowe określone w strategii to: 

1. Pomoc społeczna. 
2. Kultura, promocja, turystyka i rekreacja. 
3. Zdrowie, sport i bezpieczeństwo. 
4. Edukacja i rynek pracy.  

Obszar1. Pomoc społeczna. 

1. Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej realizowana 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

- stypendium szkolne wypłacono kwotę 95 906 zł, stypendium szkolne o charakterze 
motywacyjnym wypłacono 11 800 zł. Realizator: Gmina Drelów, 

 a) świadczenia wychowawcze, wypłacono świadczeń 11752 na kwotę 5 849572,82 zł 

 b) świadczenia rodzinne: 

-zasiłki rodzinne, świadczeń 5235 na kwotę 603 822,97 zł, 
-dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń 30 na kwotę 
20244,37 zł, 
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczeń 60 na 
kwotę 21 487,20 zł, 
-samotnego wychowywania dziecka, świadczeń 129 na kwotę 24 776,74 zł, 
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczeń 215 na kwotę 23 194,12 zł, 
-rozpoczęcia roku szkolnego, świadczeń 491 na kwotę 27955,38 zł, 
-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczeń 1101 na 
kwotę  83 770,23 zł, 
-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczeń 1138 na kwotę 114 419,57 zł, 
-zasiłki pielęgnacyjne, świadczeń 979 na kwotę 211308,00 zł, 
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-świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń 333 na kwotę 653 369,00 zł, 
-specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń 70 na kwotę 42 460 zł, 
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka, świadczeń 37 na kwotę 37 000 zł, 
-świadczenie rodzicielskie, świadczeń 116 na kwotę 93 271,90 zł, 
-składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, świadczeń 142 na kwotę 65 343,61 zł, 
-składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny 
zasiłek opiekuńczy, świadczeń 70 na kwotę 10 837,31 zł, 
-zasiłek dla opiekuna, świadczeń 72 na kwotę 44 640 zł,  
-fundusz alimentacyjny, świadczeń 430 na kwotę 176 850,00 zł, 
-świadczenia Dobry Start, świadczeń 9 na kwotę 2700,00 zł, 

c) dodatki energetyczne na kwotę 89,33 zł, pozostałe wydatki bieżące 1,56 zł, 

d) Karta Dużych Rodzin, obsługa zadania 126,44zł,  

e) zasiłek stały wypłacono 10 osobom, świadczeń 98  na kwotę 46 913,55 zł, 

f) składka zdrowotna opłacana od zasiłków stałych, na kwotę 3689,64 zł, 

g) zasiłki okresowe, świadczeń 2 na kwotę 868,69 zł, 

h) zasiłki celowe, wypłacono na kwotę 15122,12, w tym specjalne zasiłki celowe, na kwotę   
2 392 zł, 

i) opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby,  na kwotę 32 998,92 zł, 

j) dodatki mieszkaniowe na kwotę 1361,26zł, 

k) asystent rodziny pracował z 10 rodzinami, obsługa zadania 49 212,12 zł, 

l) opłata za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej 39 609,91 zł   

  m)opłata za placówki opiekuńczo-wychowawcze 82 729,50 zł. Realizator: GOPS, 

n) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników oraz ćwiczeń. 

 Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów.  

2. Stała diagnoza środowisk społecznych i organizacja wsparcia w zależności od 
indywidualnych określonych potrzeb podopiecznych: 

- pomocą objęto 147 osób. Powody przyznania pomocy to: ubóstwo 16 rodzin, potrzeba 
ochrony macierzyństwa 18 rodzin, bezrobocie 7 rodzin. niepełnosprawność 19 rodzin, 
długotrwała lub ciężka choroba 11 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 5 rodzin, zdarzenie losowe 1 
rodzina. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem: liczba rodzin 20, liczba osób w 
rodzinach 55, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej: liczba rodzin 2, liczba osób w 
rodzinach 6. Realizator: GOPS, 
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSzW w Międzyrzecu Podlaskim, zwrot kosztów 
dojazdu rodzicom za dowóz dzieci do SOSzW. Realizator: Gmina Drelów, 
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- dofinansowanie posiłków dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej. Realizator: 
Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- kierowanie osób na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu. Złożenie do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wniosków o zastosowanie 
leczenia odwykowego. Realizator: GKRPA, 
- obserwacja uczniów, wywiady, konsultacje z rodzicami i nauczycielami. Pomoc 
psychologiczno – pedagogiczna uczniom i rodzicom. Zajęcia terapeutyczne. Kierowanie 
podopiecznych do konkretnych specjalistów. Programy indywidualne, praca wyrównawcza i 
indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, wizyty domowe. Realizator: Samorządowe 
Przedszkole w Drelowie, placówki oświatowe z tereny Gminy Drelów. 
- organizacja pikniku plenerowego ze spektaklem teatralnym dotyczącym uzależnień, 
dofinansowanie jednej imprezy plenerowej. Realizator :GKRPA. 

 3. Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej, prawnej i społecznej: 

- pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin uzależnionych. Realizator: GKRPA, 
- udział w "Programie dla szkół"(mleko, owoce i warzywa dla uczniów). Konsultacje 
psychologa, pedagoga z uczniami oraz rodzicami. Pedagogizacja rodziców na temat 
głównych problemów dzieci i młodzieży. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów, 
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Międzyrzecu Podlaskim, 
zatrudnienie logopedy i pedagoga. Realizacja przez nauczycieli programów do indywidualnej 
pracy z dzieckiem sprawiającym trudności. Objęcie pomocą pedagoga dzieci będących w 
trudnej sytuacji. Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- pomoc psychologiczna-20 godzin. Realizator: GCK, Świetlica Środowiskowa. 

4. Zapewnienie szerszego dostępu do opieki przedszkolnej: 

- prowadzenie oddziału 3-4  latków. Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów.  

5. Organizowanie grup wsparcia dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: 

- zajęcia z pedagogiem szkolnym, psychologiem. Konsultacje indywidualne z psychologiem, 
pedagogiem, nauczycielami, konsultacje nauczycieli z rodzicami, pedagogizacja rodziców. 
Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów, 

6. Realizacja standardów i profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi: 

- liczba osób wobec których rozpoczęto procedury przeciwdziałania alkoholizmowi - 33 
- liczba osób skierowanych na badania - 21 
- liczba osób skierowanych na terapię – 2 
- liczba osób, które zaprzestały spożywania alkoholu czasowo -6 
- zakup pakietów profilaktycznych  dla instytucji prowadzącej działania profilaktyczne - 1 
instytucja 
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- dystrybucja materiałów dla instytucji prowadzących działania profilaktyczne. Realizator: 
GKRPA, 
- zajęcia profilaktyczne grupowe z uczniami, uczestnictwo w akcji profilaktycznej w „ 
Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
- warsztaty  profilaktyczne z terapeutą uzależnień dla uczniów. Realizator: placówki 
oświatowe z terenu Gminy Drelów.  

7. Tworzenie struktur wolontariatu: 

- współudział w akcjach prowadzonych przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w 
Drelowie, pomoc Schronisku dla zwierząt „Podaj Łapę”w Radzyniu Podlaskim, akcja dla 
Zuzi-zbieramy nakrętki, udział w akcji „Murem za Polskim Mundurem”. Realizator: 
Samorządowe Przedszkole w Drelowie, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 

-  działalność szkolnego klubu wolontariusza. Pomoc ludziom starszym, organizacja pomocy 
żywnościowej, organizacja kiermaszy, pomoc schronisku „Azyl” w Białej Podlaskiej, 
sprzątanie pomników historii, zbiórka nakrętek, udział w akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, udział w akcji „Zostań Świętym Mikołajem”, . Działania wolontarystyczne na 
rzecz hospicjum. Akcja społeczna "Razem na święta" (wykonywani kart i drobnych 
upominków świątecznych dla seniorów z terenu gminy, dzieci z Hospicjum Małego Księcia). 
Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 

8. Organizacja punktów pomocy psychologicznej, zawodowej, terapeutycznej, społecznej: 

- utworzenie punktu pomocy prawnej- pomoc prawna . Realizator: GCK, Świetlica 
  Środowiskowa, 
- organizacja 1 punktu porad terapeuty uzależnień.  Realizator: GKRPA, 
- funkcjonowanie szkolnego punktu doradztwa zawodowego. Indywidualne doradztwo 
zawodowe dla uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym. Konsultacje z psychologiem, 
pedagogiem, doradcą zawodowym. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów.  

9. Tworzenie świetlic, klubów rodzica, klubów środowiskowych, świetlic podwórkowych, 
organizacja festynów integracyjnych dla rodzin z dziećmi: 

- prowadzenie 1 świetlicy. Realizator: GCK, Świetlica Środowiskowa, 
- prowadzenie świetlic szkolnych. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 

10. Organizacja spotkań, zajęć, imprez kulturalno-integracyjnych: 

- organizacja  13 działań. Realizator: GCK, KGW, Świetlica Środowiskowa, 
- organizacja Dnia Chłopaka, Andrzejek, Mikołajków, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, 
Balu Przebierańców, Balu Charytatywnego, Dnia Mamy i Taty, zakończenie w grupie 6 
latków, ciekawe zawody i osoby, Wigilia-przedstawienie jasełkowe, Powitanie Jesieni, 
Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, dzien. Dziecka, 103 odzyskania niepodległości, wykonanie 
plakatu ”Mój największy skarb”, konkurs plastyczny ”Pisanki”, wycieczka do Białej 
Podlaskiej na przedstawienie o św. Mikołaju, Dzień Flagi, wykonanie plakatu „Kultura moim 
przyjacielem, z kulturą mi do twarzy”, . Spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia otwarte dla 
rodziców, zajęcia artystyczne dla dzieci prowadzone przez osoby z zewnątrz, pedagogizacja 
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rodziców przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, psychologa, logopedę, 
pedagoga oraz konsultacje indywidualne, spotkanie ze strażakiem i policjantem, wyjście do 
GCK w Drelowie, udział w Dniu Papieskim w Szkole Podstawowej w Drelowie, Eko-
Rzepka- przedstawienie teatralne zorganizowane przez grupę Wiewiórek, udział w akcji 
„Murem za Polskim Mundurem”.. Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- organizacja pikniku plenerowego ze spektaklem teatralnym dotyczącym uzależnień, 
dofinansowanie jednej imprezy plenerowej.  Realizator: GKRPA. 
- organizacja 40 spotkań okolicznościowych. Realizator Przedszkole Samorządowe w 
Drelowie., 
- organizacja Konkursu Matematycznego „Pitagoras”, konkursu ortograficznego, pleneru 
malarskiego, organizacja konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości ks Jana 
Twardowskiego. Realizator: placówki oświatowe z tereny Gminy Drelów., 

11. Liczba zorganizowanych spotkań okolicznościowych, działań międzypokoleniowych, 
wycieczek: 

- organizacja 2 spotkań okolicznościowych, 5 działań międzypokoleniowych. Realizator: 
GCK, KGW, dofinansowanie 1 wycieczki- realizator GKRPA. 
- realizacja 2 działań. Realizator :GBP, 
- organizacja 40 spotkań okolicznościowych. Realizator Przedszkole Samorządowe w 
Drelowie, 
- uczestnictwo w projekcie „Czytanie łączy pokolenia ”.Realizator: placówki oświatowe z 
terenu Gminy Drelów.  

Obszar 2: Kultura, promocja, turystyka i rekreacja. 

1. Upowszechnianie aktywnych, bezpiecznych form spędzania czasu przez mieszkańców 
Gminy Drelów: 

- spotkania funkcjonariusza policji z młodzieżą szkolną. Organizacja zawodów sportowych, 
akcji promujących głośne czytanie, zajęcia ze strzelectwa sportowego. 
- działalność - koło dziennikarskie wydające gazetkę szkolną ,,Koszałek” (dwumiesięcznik) 
- koło polonistyczno-teatralne, plastyczne, artystyczne, 
- chór szkolny,działalność „Siłowni na świeżym powietrzu” przy Szkole Podstawowej w 
Żerocinie. 
- funkcjonowanie klubu strzelectwa sportowego, zorganizowanie pleneru malarskiego. 
Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- organizacja 2 aktywnych form. Realizator: GCK. 

2. Organizacja spotkań dla mieszkańców ze znanymi ludźmi sztuki, kultury, literatury i 
polityki: 

- organizacja 1 spotkania. Realizator: GBP.  

3. Dokumentowanie historii, tradycji i życia kulturalnego poprzez zbieranie materiałów 
historycznych oraz wydanie publikacji: 

- liczba zorganizowanych wystaw 3, liczba publikacji 1. Realizator: GCK, 
- liczba działań 1- realizator GBP. 
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- prowadzenie kroniki przedszkolnej, wykonanie albumu o Gminie Drelów. Realizator 
Przedszkole Samorządowe w Drelowie. 

4. Tworzenie kół zainteresowań, klubów sportowych, klubów aktywnego czytania oraz 
reaktywowanie Kół Gospodyń Wiejskich: 

- działalność koła recytatorskiego, dziennikarskiego, polonistyczno-teatralnego, ścieżki 
regionalnej, chóru szkolnego, tanecznego, korektywy, artystycznego, turystycznego. 
- działalność kół zainteresowań, zajęcia ze strzelectwa sportowego. Realizator: placówki 
oświatowe z terenu Gminy Drelów,  
- liczba działań 4 - realizator GBP. 

5. Organizacja imprez kulturalno-integrujących promujących aktywność twórczą 
mieszkańców: 

- zorganizowano 3 wystawy promujące twórczość. Realizator: GCK. 

6. Organizacja warsztatów twórczych i literackich dla mieszkańców gminy: 

- organizacja  67 warsztatów twórczych. Realizator: GBP, 
- organizacja  3 wystaw. Realizator: GCK. 

7. Organizacja i prowadzenie klubów internetowych ze stałym i bezpłatnym dostępem do 
internetu oraz poradnictwem informatycznym: 

- liczba działań 1. Liczba Hotspotów 3. Realizator: GCK, 
- liczba infomatów 1. Realizacja projektu zapewniającego mieszkańcom bezpłatny dostęp do 
internetu w ramach "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim 
edycja II i III". Realizator: Gmina Drelów.  

8. Organizacja wyjazdów studyjnych obejmujących zagadnienia z różnych dziedzin życia: 

- organizacja wycieczek. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 

9. Realizacja programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i grupami 
nieformalnymi: 

- realizacja Programu Współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi. 
Realizator: Gmina Drelów.  
 
10. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w obszarze czytelnictwa, kultury, promocji: 

- wysokość pozyskanych środków finansowych 5690 zł. Realizator: placówki oświatowe z 
terenu Gminy Drelów, 
- wysokość pozyskanych środków finansowych 6000 zł. Realizator: GBP. 
 
11. Rewitalizacja centrum Drelowa i innych miejscowości z terenu Gminy Drelów: 

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze. Realizator:  Gmina Drelów, 
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- powstanie siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Drelów, Szóstka, Dołha. 
Realizator: UG Drelów. 

12. Zorganizowanie tematycznej imprezy promującej gminę o zasięgu ogólnopolskim: 

- nie realizowano. 

13. Organizacja przedstawień teatralnych, konkursów: 

- organizacja 3 przedstawień, 7 konkursów. Realizator: GCK, 
-  konkurs recytatorski-utwory J. Brzechwy, jasełka, Eko-Rzepka- przedstawienie teatralne, 
Entliczek Pentliczek- przedstawienie teatralne przy współpracy Klubu Guzik z Pętelką. 
Realizator Przedszkole Samorządowe w Drelowie, 
- organizacja 10 imprez. Realizator: GBP. 

14. Montaż kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, budowa biogazowni: 

- przystąpienie do projektu mającego na celu montaż fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów. 
Realizator: Gmina Drelów.  

Obszar 3: Zdrowie, sport i bezpieczeństwo. 

1. Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia: 

- realizacja programów profilaktycznych na temat problemów tytoniowych, zasad zdrowego 
stylu życia i zbilansowanej diety. Realizacja programu "Trzymaj formę"," Nie pal przy mnie 
proszę", "Czyste powietrze wokół nas", " Bieg po zdrowie", "Znajdź właściwe rozwiązanie" 
,"Dzieciństwo bez próchnicy" ,działalność SKS, 
- spotkanie z funkcjonariuszem policji – pogadanka, 
- realizacja programów profilaktycznych na temat problemów tytoniowych, zasad aktywnego 
stylu życia i zbilansowanej diety, 
- udział w "Programie dla szkół" dla klas I-V,   
- zapewnienie uczniom w szkołach gorących    posiłków,realizator: placówki oświatowe z 
terenu Gminy Drelów. 
- program własny nauczycieli przedszkola zdrowe przedszkole, realizacja programu wspólnie 
z Sanepidem w Białej Podlaskiej „Czyste powietrze wokół nas”, ”Skąd się biorą produkty 
ekologiczne”,  zajęcia dydaktyczno –wychowawcze  prowadzone przez nauczycieli, 
pogadanki z dziećmi i rodzicami, urodziny marchewki, cykl zajęć dydaktycznych w zakresie 
zdrowego stylu życia, prowadzenie ćwiczeń porannych, zabaw ruchowych i ćwiczeń 
gimnastycznych, lekcja edukacyjna „Dzieciaki mają swoje sposoby na mikroby”, projekt 
edukacyjny „Czerwone jabłuszko”, koła zainteresowań (przyrodnicze, kulinarne, sportowe, 
muzyczne), projekt Wędrówki z Krasnalem, Mały Kucharz, Kulinarna Przygoda, dzieci uczą 
rodziców, Wszystko o kwiatku, Mały Mis w świecie wielkiej literatury, prelekcja 
multimedialna prowadzona przez terapeutę uświadamiająca zgubne skutki picia alkoholu. 
działalność „Siłowni na świeżym powietrzu” przy Szkole Podstawowej w Żerocinie, nauka 
przygotowywania zdrowych posiłków. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów, Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- 1 zajęcia/tydzień-40 godzin. Realizator: GCK. 
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2. Poprawa zdrowia mieszkańców gminy poprzez profilaktykę zdrowotną oraz poprawę 
dostępu do specjalistycznej opieki medycznej: 

- procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkół w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, informacje o przestrzeganiu reżimu sanitarnego 
w okresie pandemii, pedagogizacja rodziców w zakresie szczepień ochronnych, realizacja 
programu” Promowanie zdrowia w dobie pandemii”.  Realizator :Samorządowe Przedszkole 
w Drelowie, 

- działalność zakładów opieki zdrowotnej na terenie Gminy Drelów. Realizator: zakłady 
opieki  zdrowotnej z terenu Gminy Drelów. 

3. Poprawa dostępności, jakości, kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnych: 

- liczba lekarzy poz.  3, stomatologów 2. Realizator: NZOZ w Drelowie i Szóstce, NZOZ w 
Rogoźnicy.  

4. Większy zakres usług i świadczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Drelowie i Szóstce 
oraz Rogoźnicy: 

- liczba dostępnych lekarzy specjalistów 3.  Realizator: NZOZ w Drelowie i Szóstce, NZOZ 
w Rogoźnicy.  

5. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy już od najmłodszych lat: 

- organizacja 1 szkolenia. Realizator: GBP, 
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji Szkoły Podstawowej w Dołdze. Przeprowadzenie zajęć 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Realizator: Sz.P.  Dołha. 

6. Zajęcia ruchowe dla mieszkańców: 

- działalność Strażackiej Ligii Strzeleckiej. Realizator: Sz. P. Dołha. 

Obszar IV: Edukacja i rynek pracy. 

1. Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne: 

- zakup pomocy dydaktycznych. Realizator: Gmina Drelów, 
- doposażenie sali zajęć dydaktycznych w tablicę interaktywną, wyposażenie nowego 
oddziału przedszkolnego. Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- doposażenie 2 szkół. Realizator: GKRPA, 
- doposażenie szkół w  laptopy i tablety z projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 
- udział w informatycznym konkursie „O tym się wie”, zorganizowanym przez Fundusze 
Norweskie i EOG. Szkoła pozyskała nowe laptopy i monitor mobilny multimedialny. 
Realizator Sz. P. Szóstka. 

2. Przygotowanie i realizacja nowoczesnej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży: 
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- realizacja innowacji pedagogicznej, programów własnych,  realizacja projektów 
edukacyjnych, prezentacje multimedialne, praca z tablicą interaktywną. Realizator: 
Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wesoła szkoła w Gminie Drelów”(zajęcia 
matematyczne dla klasy 8, zajęcia przyrodnicze dla klasy 6, zajęcia informatyczne dla klasy 
7, zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klasy 2-3, zajęcia z języka 
angielskiego)doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do nauki biologii, chemii, fizyki i 
geografii. Program TIK- rozwijanie kluczowych kompetencji i cyfrowych. Realizator: 
placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- przygotowanie i realizacja 4 ofert. Realizator: GCK, Świetlica Środowiskowa, 
- przygotowanie i realizacja 14 ofert. Realizator: GBP. 

3. Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu, powstanie klubów malucha: 

- zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu. Realizator: Samorządowe Przedszkole w 
Drelowie.  

4. Edukacja w zakresie wiedzy obywatelskiej: 

- zajęcia WOS, uroczystości, rozmowy z uczniami, rodzicami, Dzień Niepodległości, 
Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu wiedzy o Unii 
Europejskiej i Polsce. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 

5. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli: 

- nauczyciele podnoszą kwalifikacje poprzez udział  na kursach, dofinansowanie do studiów, 
szkoleniach i warsztatach. Realizator: Przedszkole Samorządowe, placówki oświatowe z 
terenu Gminy Drelów. 

6. Edukacja w zakresie języków obcych: 

- nauka języków obcych w szkołach. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
Samorządowe Przedszkole w Drelowie. 

7. Edukacja w zakresie programowania: 

- zajęcia z informatyki 10 godzin. Realizator: GCK, Świetlica Środowiskowa, 
- liczba zajęć z programowania 27. Realizator: GBP, 
- zajęcia z kodowania, programowania. Realizator: placówki oświatowe z tereny Gminy 
Drelów.  

8. Edukacja estetyczna społeczności: 

- uwrażliwienie na piękno i estetykę życia codziennego, ukwiecenie otoczenia szkół, zajęcia z 
zakresu estetyki spożywania posiłków, zachowania się podczas wyjść, estetyki pomieszczeń. 
Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów.  

9. Wszechstronna, nowoczesna edukacja dzieci i młodzieży: 
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- zajęcia artystyczne, działalność SKS, organizacja zawodów sportowych, akcje promujące 
głośne czytanie. Koła zainteresowań w szkołach, zajęcia z doradztwa zawodowego dla 
uczniów, spotkania z pedagogiem szkolnym-preorientacja zawodowa. Realizator: placówki 
oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- zakup nowoczesnych pomocy, gier, dostęp do tablicy interaktywnej, komputerów, drukarek. 
Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- realizacja 4 cykliczne zajęcia po 8 godzin/tydzień(styczeń-23 marca, wrzesień-październik) 
Realizator: GCK. 

10. Edukacja z zakresu historii i tradycji regionu: 

- realizacja priorytetów Samorządowego Przedszkola w Drelowie, poznanie historii, kultury i 
krajobrazu Gminy Drelów. Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- organizacja i udział uczniów oraz społeczności lokalnej w obchodach męczeństwa unitów 
drelowskich. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- realizacja 12 filmów (teatrzyków cieni) o tematyce historycznej. Realizator: GCK, 
- realizacja 4 zajęć. Realizator: GBP. 

11. Promowanie młodych talentów: 

- przyznano jednorazowe nagrody Wójta Gminy Drelów za osiągnięcia w nauce oraz w 
sporcie. Promocja uzdolnionej młodzieży na portalach internetowych, stronie internetowej 
szkół, prasie lokalnej. Udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych (np. 
konkurs recytatorski, konkurs piosenki obcojęzycznej, konkurs na najładniejsze drzewko 
bożonarodzeniowe, wojewódzki konkurs plastyczny „Mój Anioł”. Promowanie talentów w 
gazetce szkolnej.  Realizator: Gmina Drelów, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- udział w konkursach recytatorskich i plastycznych  ogólnopolskich, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych i wewnętrznych przedszkolnych. Realizator: Samorządowe 
Przedszkole w Drelowie, 
- zorganizowano 1 wyjazd na konkurs. Realizator: GKRPA. 

12. Szeroka edukacja ekologiczna jako podstawa zdrowia i przedsiębiorczości: 

- realizacja programów profilaktycznych, zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, 
realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, 
„Dzieciaki mają swoje sposoby na mikroby”, spacery i wycieczki, ćwiczenia gimnastyczne, 
zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów, 

- realizacja 3 programów. Realizator: GBP. 

13. Prowadzenie wykazu niszowych zawodów na rynku pracy: 

- prowadzenie doradztwa zawodowego w klasach 7-8, indywidualne rozmowy doradcy 
zawodowego z rodzicami. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 

Realizacja priorytetów  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przebiegała 
bezproblemowo. 
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II. Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2019-2021. 

Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Drelów Nr IV/23/2019  dnia 28 lutego 2019 r. 
Program zawiera cele i sposoby realizacji programu. 

 Cele Programu: 

1. Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 
rozwiązywanie istniejących. 

2. Zabezpieczenie potrzeb dziecka i rodziny. 

3. Podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców. 

     Cel szczegółowy 1:  Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających 
interwencji oraz rozwiązywanie istniejących. 

1. Monitoring sytuacji rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcjami, analiza 
zjawisk rodzących potrzebę pomocy:  

- pomocą objęto 153 osób. Powody przyznania pomocy to: ubóstwo 16 rodzin, potrzeba 
ochrony macierzyństwa 18 rodzin, bezrobocie 7 rodzin, niepełnosprawność 19 rodziny, 
długotrwała lub ciężka choroba 11 rodzin, rodziny niepełne 1, rodziny wielodzietne 2 rodziny, 
zdarzenie losowe 1 rodzina. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem: liczba rodzin 
20, liczba osób w rodzinach 55, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej: liczba rodzin 2, 
liczba osób w rodzinach 6. Realizator: GOPS, 
- wsparcie rodzin przez asystenta rodziny(10 rodzin) oraz pracowników socjalnych. 
Współpraca z instytucjami świadczącymi wszelaką pomoc na rzecz wsparcia rodziny, 
współpraca ze szkołami. Pomoc finansowa. Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Drelowie. 
-monitorowanie sytuacji wychowawczej uczniów, konsultacje z asystentem rodziny, 
pracownikiem socjalnym, kuratorami. Obserwacja uczniów, rodzin, rozmowy z 
nauczycielami, rodzicami, wywiady środowiskowe. Realizator: placówki oświatowe z terenu 
Gminy Drelów.  

2. Współpraca z sądem, kuratorami sądowymi, policją, szkołami w celu wypracowania 
wspólnych działań profilaktycznych: 

- udział kuratorów sądowych, policjantów w posiedzeniach ZI, GR, pozwy do sądu o wgląd w 
sytuację rodziny, o przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym, Liczba skierowanych 
spraw do sądu – nadużywanie alkoholu -14,Liczba wywiadów  środowiskowych wydanych 
przez policję -30. Realizator: GKRPA, 
- współpraca z kuratorami sądowymi, sądem.  Realizator: Samorządowe Przedszkole w 
Drelowie, 
- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja programów 
profilaktycznych. Zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki uzależnień od narkotyków i 
dopalaczy.  Działania profilaktyczne, indywidualne z uczniami. Działalność kół 
zainteresowań: artystycznych, historycznych, dziennikarskich, recytatorskich, teatralnych, 
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tanecznych, sks, korektywy, chóru szkolnego, zajęcia ze strzelectwa sportowego. Organizacja 
uroczystości o zasięgu lokalnym. Organizacja wycieczek szkolnych. Organizacja wyjazdów 
do teatru, kina. Organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych, turniejach szachowych, 
warcabowych, rajdach rowerowych. Realizacja programów profilaktycznych we współpracy z 
Sanepidem pt. "Trzymaj formę", "Nie pal przy mnie proszę". Realizacja wolontariatu przez 
uczniów poprzez odwiedzanie osób starszych. Organizacja kiermaszu z którego dochód 
przeznaczono na paczki dla ubogich, organizacja zbiórki karmy dla zwierząt znajdujących się 
w schronisku "Azyl" w Białej Podlaskiej, sprzątanie pomników historii, wypełnianie czasu 
podczas przerw dla uczniów klas młodszych, zbiórka nakrętek w akcji "Pozytywnie 
zakręceni", czytanie bajek dla najmłodszych przedszkolaków, zbiórka żywności, materiałów i 
przyborów szkolnych w akcji "Zostań Świętym Mikołajem". Realizacja projektu "Zachowaj 
trzeźwy umysł", który przeciwdziała uzależnieniom. Promocja uzdolnionych uczniów 
poprzez przyznanie jednorazowych nagród pieniężnych, promocja na stronie internetowej 
oraz prasie lokalnej. Funkcjonowanie szkolnego punktu doradztwa zawodowego.                                                   
Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 

3. Praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez rodzinę zdolności do 
pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie: 

-pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem: liczba rodzin 15, liczba osób w 
rodzinach 32, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej: liczba rodzin 2, liczba osób w 
rodzinach 6. Realizator: GOPS, 
- rozmowy terapeutyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z 
uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych lub wymagających takich oddziaływań, 
konsultacje, wsparcie psychologiczne rodziców. Realizator: placówki oświatowe z terenu 
Gminy Drelów. 

4. Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania własnych 
dysfunkcji,np. podjęcia terapii uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej: 

- liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego 5. Liczba sporządzonych formularzy 
"Niebieskich Kart-C" przez członków zespołu interdyscyplinarnego 8. Liczba rodzin objętych 
procedurą "Niebieskich Kart" 12. Realizator: ZI, GOPS, placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, dzielnicowy, kuratorzy sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce, 
- liczba posiedzeń grupy roboczej 4. Opracowano plan pomocy dla 13 rodzin. Realizator: ZI, 
GOPS, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK,SOJT, dzielnicowy, 
kuratorzy sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce, 
- rozmowy motywujące, liczba rozmów motywujących z członkami rodzin osób 
uzależnionych –21, liczba osób , które podjęły leczenie odwykowe – 2. Realizator: GKRPA,                                                     
- działalność członków ZI poprzez poradnictwo, systematyczne wizyty w środowisku, 
przekazanie informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy i wsparcia ze strony innych 
instytucji i specjalistów. W przypadku osób stosujących przemoc mających problem z 
alkoholem kierowanie do GKRPA. Realizator: GOPS, placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów, GKRPA, GCK, dzielnicowy, kuratorzy sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce,                                                   
- pomoc i wsparcie dla uczniów i rodziców. Kierowanie i pomoc w znalezieniu konkretnej 
specjalistycznej pomocy. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 
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5. Dążenie do reintegracji rodzin poprzez pomoc rodzinie z której dzieci umieszczone zostały 
w pieczy zastępczej w odbudowywaniu środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami 
i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej: 

- porady, konsultacje z terapeutą uzależnień wobec osób uzależnionych oraz ich rodzin. 
Realizator: GKRPA, 
- praca socjalna świadczona na rzecz rodzin przez pracowników socjalnych, asystenta 
rodziny. Realizator: GOPS. 
- konsultacje nauczycieli z rodzicami. Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- konsultacje psychologa i pedagoga szkolnego z rodzicami wykazującymi trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Konsultacje i poradnictwo pedagoga i 
psychologa dla uczniów i rodziców. Zajęcia z logopedą. Funkcjonowanie szkolnego punktu 
doradztwa zawodowego. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- działalność punktu pomocy prawnej i psychologicznej. Pomoc prawna 32 godziny, pomoc 
psychologiczna realizowana przez psychologa szkolnego, pedagoga. Realizator: GCK, 
Świetlica Środowiskowa, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 

6. Opracowywanie i realizacja projektów i programów na rzecz rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej: 

 -  programy mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Realizator: GKRPA, 
-  zajęcia profilaktyczne realizowane przez psychologa szkolnego i pedagogów szkolnych. 
Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów.  
-  działania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Realizator: GKRPA, 
-  zajęcia profilaktyczne grupowe z uczniami, uczestnictwo w akcji profilaktycznej „ 
Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Dołdze, 
- wsparcie socjalne, prawne, psychologiczne dla ofiar przemocy i ich rodzin, spotkania z 
pedagogiem, psychologiem szkolnym, zajęcia z uczniami. Realizator: placówki oświatowe z 
terenu Gminy Drelów.  

7. Opracowywanie i realizacja różnorodnych działań na rzecz rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej: 

- działania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, dofinansowanie wycieczki, 
organizacja pikniku profilaktycznego. Realizator: GKRPA, 
-  zajęcia profilaktyczne grupowe z uczniami, uczestnictwo w akcji profilaktycznej w „ 
Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Dołdze, konkurs 
plastyczny o profilaktyce. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- wsparcie socjalne, prawne, psychologiczne dla ofiar przemocy i ich rodzin, spotkania z 
pedagogiem, psychologiem szkolnym, zajęcia z uczniami. Realizator: placówki oświatowe z 
terenu Gminy Drelów.  

8. Działalność Świetlicy Środowiskowej oraz świetlic szkolnych: 

-w ramach działalności Świetlicy Środowiskowej rodziny korzystały ze wsparcia psychologa 
dzieci uczestniczyły w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz z języka angielskiego.        
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W ramach działalności świetlic szkolnych dzieci miały możliwość wsparcia ze strony 
psychologa, pedagoga, z zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Realizator: GCK, placówki 
oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- działalność świetlic szkolnych. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 

9. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców : 

- pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin uzależnionych. Realizator: GKRPA, 
- konsultacje psychologa, pedagoga z uczniami oraz rodzicami. Pedagogizacja rodziców na 
temat głównych problemów dzieci i młodzieży. Realizator: placówki oświatowe z terenu 
Gminy Drelów, 
- konsultacje ze specjalistami, informowanie o konsultacjach w PPP w Międzyrzecu 
Podlaskim, informowanie o bezpłatnych infoliniach dla rodziców. Realizator: Samorządowe 
Przedszkole w Drelowie, 
- zajęcia z pedagogiem szkolnym, psychologiem. Konsultacje indywidualne z psychologiem, 
pedagogiem. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- wsparcie nauczycieli i dyrektora. Zatrudnienie logopedy i pedagoga.  Konsultacje i 
rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami. Realizator: Samorządowe Przedszkole w 
Drelowie. 
- pomoc prawna-32 godziny. Realizator: GCK, Świetlica Środowiskowa. 
- utworzenie 1 punktu pomocy prawnej. Realizator: GCK, Świetlica Środowiskowa, 
- funkcjonowanie 1 punktu porad terapeuty uzależnień.  Realizator: GKRPA, 
- funkcjonowanie szkolnego punktu doradztwa zawodowego. Indywidualne doradztwo 
zawodowe dla uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym. Realizator: placówki oświatowe 
z terenu Gminy Drelów.  

10. Zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia 
asystenta rodziny: 

- praca asystenta rodziny (z 10 rodzinami) i pracowników socjalnych  z rodziną powinna 
umożliwić powrót dziecka do rodziny biologicznej. Realizator: GOPS.  

11. Kierowanie osób uzależnionych na leczenie: 

- kierowanie osób mających problem z alkoholem do GKRPA, terapeuty uzależnień. 
Realizator: GOPS, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, dzielnicowy, 
kuratorzy sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce. 

- skierowano  2 osoby na terapię. Realizator: GKRPA. 

12. Pozyskanie rodzin wspierających: 

- w 2021 roku nie pozyskano rodzin wspierających. 

13.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego: 

- w 2021 roku nie prowadzono placówki wsparcia dziennego. Usługi ww placówki 
zapewniały świetlice szkolne oraz Świetlica Środowiskowa. Realizator: placówki oświatowe 
z terenu Gminy Drelów, GCK. 
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Cel programu: zabezpieczenie potrzeb dziecka i rodziny. 

1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom potrzebującym pomocy: 

- stypendium szkolne wypłacono na kwotę 95 906 zł, stypendium szkolne o charakterze 
motywacyjnym wypłacono 11 800 zł. Realizator: Gmina Drelów, 

 a) świadczenia wychowawcze, wypłacono świadczeń 11752 na kwotę 5 849572,82 zł 
 b) świadczenia rodzinne: 
- zasiłki rodzinne, świadczeń 5235 na kwotę 603822,97 zł, 
 -dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń 30 na kwotę 
 30 000,00 zł, 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczeń 60 na 
kwotę 21487,20 zł, 
- samotnego wychowywania dziecka, świadczeń 129 na kwotę 24 776,74 zł, 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczeń 215 na kwotę 23194,12 zł, 
- rozpoczęcia roku szkolnego, świadczeń 491 na kwotę 27 955,38 zł, 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczeń 1101 na 
kwotę 83 770,23 zł, 
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczeń 1238 na kwotę 114 419,57 zł, 
- zasiłki pielęgnacyjne, świadczeń 979 na kwotę 211 308zł, 
- świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń 333 na kwotę 653 369 zł, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń 970 na kwotę 42 460,00 zł, 
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka, świadczeń 37 na kwotę 37 000 zł, 
- świadczenie rodzicielskie, świadczeń 116 na kwotę 93 271,90 zł, 
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, świadczeń 142 na kwotę 65 343,61 zł, 
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny 
zasiłek opiekuńczy, świadczeń 70 na kwotę 10837,31 zł, 
- zasiłek dla opiekuna, świadczeń 72 na kwotę 44 640 zł,  
- fundusz alimentacyjny, świadczeń 430 na kwotę 176 850,00 zł, 
- świadczenia Dobry Start, świadczeń 9 na kwotę 2 700,00 zł, 
c) dodatki energetyczne na kwotę 89,33 zł, 
d) Karta Dużych Rodzin, wydano 24 kart,  
e) zasiłek stały wypłacono 10 osobom, świadczeń 98  na kwotę 46913,55 zł, 
f) składka zdrowotna opłacana od zasiłków stałych, na kwotę 3 689,64 zł, 
g) zasiłki okresowe, świadczeń 2 na kwotę 868,69 zł, 
h) zasiłki celowe, wypłacono na kwotę 14122,12, w tym specjalne zasiłki celowe, na kwotę   
2 392 zł, 
i) opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby,  na kwotę 32 998,92 zł, 
j) program "Posiłek w szkole i w domu" Moduł I i II  liczba posiłków 5485 na kwotę            
24 413,48 zł,(wkład własny 5646,91 zł, dotacja 18 766,57 zł), posiłki bez przeprowadzania 
wywiadu, liczba posiłków 174 na kwotę 955,00 zł(wkład własny 955 zł),zasiłek celowy,        
7 świadczeń na kwotę 2700zł. 
k) dodatki mieszkaniowe na kwotę 1361,26 zł, Realizator: GOPS, 
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- zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników oraz ćwiczeń, zwalnianie dzieci będących 
w trudnej sytuacji życiowej ze składek bieżących. Realizator: placówki oświatowe z terenu 
Gminy Drelów.  

2. Objęcie dożywianiem potrzebujących dzieci: 

- "Posiłek w szkole i w domu" Moduł I i II  liczba posiłków 5485 na kwotę 24 413,48 
zł,(wkład własny 5646,91 zł, dotacja 18766,57 zł), posiłki bez przeprowadzania wywiadu, 
liczba posiłków 174 na kwotę 955,00 zł(wkład własny 955 zł), zasiłek celowy, świadczeń      
7 na kwotę 2700zł. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GOPS, 
-zwrot kosztów obiadu. Realizator: Przedszkole Samorządowe w Drelowie.  

3. Monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcjami lub rodzin dysfunkcyjnych: 

- praca asystenta rodziny, działalność ZI, monitorowanie rodzin przez pracowników 
socjalnych, współpraca ze szkołami, obserwacja rodzin dysfunkcyjnych, monitoring uczniów, 
wywiady środowiskowe, rozmowy z uczniami, rodzicami, współpraca z policją, kuratorami 
sądowymi. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GOPS, policja, sąd, 
kuratorzy sądowi, ZI. 

4. Objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą: 

- pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin uzależnionych. Realizator: GKRPA, 

- konsultacje i pomoc  psychologa, pedagoga z uczniami oraz rodzicami. Pedagogizacja 
rodziców na temat głównych problemów dzieci i młodzieży. Stały monitoring uczniów, 
rozmowy z uczniami, rodzicami, wywiady środowiskowe, współpraca z GOPS. Utworzenie 
zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizator: placówki oświatowe z terenu 
Gminy Drelów, 
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Międzyrzecu Podlaskim, 
zatrudnienie logopedy i pedagoga. Napisanie przez nauczycieli programów do indywidualnej 
pracy z dzieckiem sprawiającym trudności. Objęcie pomocą pedagoga dzieci będących w 
trudnej sytuacji. Konsultacje. Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, 
- pomoc psychologiczna-20 godzin. Realizator: GCK, Świetlica Środowiskowa, 
- zajęcia z pedagogiem szkolnym, psychologiem. Konsultacje indywidualne z psychologiem, 
pedagogiem. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
- konsultacje i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami. Realizator: Samorządowe 
Przedszkole w Drelowie, 
- prowadzenie punktu pomocy psychologicznej. Realizator: GCK, Świetlica Środowiskowa, 
- funkcjonowanie 1 punktu porad terapeuty uzależnień.  Realizator: GKRPA, 
- funkcjonowanie szkolnego punktu doradztwa zawodowego. Indywidualne doradztwo 
zawodowe dla uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym. Realizator: placówki oświatowe 
z terenu Gminy Drelów.  

5. Organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów z trudnościami: 

- zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
artystyczne, socjoterapeutyczne,  działalność SKS, organizacja zawodów sportowych, akcje 
promujące głośne czytanie. Koła zainteresowań w szkołach, zajęcia z doradztwa zawodowego 
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dla uczniów, spotkania z pedagogiem szkolnym-preorientacja zawodowa, działalność zespołu 
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów, 

- zajęcia indywidualne i wyrównawcze z wychowawcami, zajęcia z pedagogiem, logopedą, 
programy indywidualne dla dzieci z trudnościami, współpraca z PPP. Realizator: 
Samorządowe Przedszkole w Drelowie. 

6. Zapewnienie dzieciom wypoczynku letniego, w tym organizowanie czasu wolnego: 

- zajęcia w okresie letnim prowadzone przez GBP(liczba form 50, liczba dzieci 428), GCK, 
Świetlicę Środowiskową. Realizator: GBP, GCK, Świetlica Środowiskowa, GOPS, 
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, organizacja wycieczek, wyjazdów do 
kina, teatru, rajdy, dyżur wakacyjny dla dzieci chętnych z przedszkola w miesiącu lipcu. 
Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie, placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów. 

7. Prowadzenie zajęć świetlicowych: 

- działalność świetlic szkolnych, Świetlicy Środowiskowej, zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze dla uczniów dojeżdżających. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy 
Drelów, GCK, Świetlica Środowiskowa, 

- działania GBP, liczba zajęć 9, liczba uczestników 43. Realizator: GBP, 
- dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej działającej przy GCK w Drelowie. 

Cel programu:  podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców. 

1. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji rodziny przeżywającej trudności: 

- monitorowanie sytuacji rodzin przez pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, praca 
asystenta rodziny z 10 rodzinami. Realizator: GOPS, kuratorzy sądowi. 

2. Tworzenie i realizacja programów dla rodziców mających na celu podniesienie 
umiejętności wychowawczych: 

- działalność GBP, działalność świetlic szkolnych, Świetlicy Środowiskowej, szkół, pedagoga 
szkolnego, psychologa. Realizator: GBP, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
Świetlica Środowiskowa, 
- zajęcia z pedagogiem szkolnym, psychologiem. Konsultacje indywidualne z psychologiem, 
pedagogiem. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, 
-  konsultacje i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami. Realizator: Samorządowe 
Przedszkole w Drelowie, 
- realizacja programu mającego na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, 
realizacja programu profilaktyczno wychowawczego. Realizator: placówki oświatowe z 
terenu Gminy Drelów. 

3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, w tym informowanie o miejscach 
gdzie udzielane są konsultacje i poradnictwo: 
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- działalność pracowników socjalnych, członków ZI poprzez poradnictwo, systematyczne 
wizyty w środowisku, przekazanie informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy i 
wsparcia ze strony innych instytucji i specjalistów. W przypadku osób stosujących przemoc 
mających problem z alkoholem kierowanie do GKRPA. Realizator: GOPS, placówki 
oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, dzielnicowy, kuratorzy sądowi, NZOZ w 
Drelowie i Szóstce, 
- umieszczenie na stronie internetowej www.gopsdrelow.bip.lubelskie.pl informacji 
dotyczących zjawiska przemocy oraz wykazu  adresów placówek świadczących pomoc. 
Realizator: GOPS, 
- rozpowszechnianie informacji o placówkach, nr telefonów. Realizator: dzielnicowy, 
placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GCK, GOPS, 
- konsultacje ze specjalistami, informacja o konsultacjach w PPP w Międzyrzecu Podlaskim, 
informacja o bezpłatnych infoliniach, kierowanie do specjalistów. Realizator: Samorządowe 
Przedszkole w Drelowie, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 

4. Wsparcie rodzin przez asystenta rodziny: 

- asystent rodziny pracował z 10 rodzinami. Realizator: GOPS. 

5. Utworzenie grup wsparcia dla rodzin z trudnościami: 

-nie realizowano. Rodziny nie były zainteresowane takim wsparciem.  

6. Organizowanie szkoleń, wykładów, prelekcji mających na celu podniesienie umiejętności 
wychowawczych rodziców: 

- działalność psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, konsultacje indywidualne, prelekcje 
dotyczące umiejętności uczenia się ucznia(pedagog szkolny). Realizator: placówki oświatowe 
z terenu Gminy Drelów, 
- konsultacje i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami, pedagogizacja rodziców. 
Realizator: Samorządowe Przedszkole w Drelowie. 

Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2019-2021  został zrealizowany. 

 III. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.  

     Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Drelów Nr XIX/167/2017  dnia 28 marca  
2017 r. 

     Cel główny Programu to zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Drelów. 

  Cele szczegółowe: 

 1. Koordynacja działań pomocowych realizatorów programu. 
 2. Edukacja społeczna i poszerzenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie. 
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 3. Podniesienie umiejętności służb społecznych w zakresie organizowania pomocy ofiarom 
przemocy. 

Cel szczegółowy 1. Koordynacja działań pomocowych realizatorów programu. 

1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 

- liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego 5. Liczba sporządzonych formularzy 
"Niebieskich Kart-C" przez członków zespołu interdyscyplinarnego 8. Liczba rodzin objętych 
procedurą "Niebieskich Kart" 12, liczba sporządzonych formularzy "Niebieskich Kart-D" 
przez członków zespołu interdyscyplinarnego 6. Realizator: GOPS, placówki oświatowe z 
terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, dzielnicowy, kuratorzy sądowi, NZOZ w 
Drelowie i Szóstce. 

2. Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny skoordynowanych działań poprzez wstępną 
diagnozę i opracowania planu pomocy: 

- liczba posiedzeń grupy roboczej 4. Opracowano plan pomocy dla 12 rodzin. Realizator: 
GOPS, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, dzielnicowy, 
kuratorzy sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce. 

3. Kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy: 

- działalność członków ZI poprzez poradnictwo, systematyczne wizyty w środowisku, 
rozmowy telefoniczne,  przekazanie informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy i 
wsparcia ze strony innych instytucji i specjalistów. W przypadku osób stosujących przemoc 
mających problem z alkoholem kierowanie do GKRPA. Realizator: GOPS, placówki 
oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, dzielnicowy, kuratorzy sądowi, 
NZOZ w Drelowie i Szóstce. 

4. Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy: 

- działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grupy Roboczej. Realizator: GOPS, 
placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, dzielnicowy, kuratorzy 
sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce. 

5. Kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów: 

- kierowanie osób mających problem z alkoholem do GKRPA, terapeuty uzależnień. 
Realizator: GOPS, placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, 
dzielnicowy, kuratorzy sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce. 

6. Monitorowanie sytuacji w rodzinach w których dochodzi do przemocy, a w szczególności 
uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi, rozmowy z uczniami: 

- systematyczne wizyty w środowisku, stały kontakt członków ZI. Realizator: GOPS, 
placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, dzielnicowy, kuratorzy 
sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce. 

7. Wsparcie socjalne, prawne, psychologiczne dla ofiar przemocy i ich rodzin.: 
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- spotkania z pedagogiem, psychologiem szkolnym, zajęcia z uczniami, pedagogizacja 
rodziców. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GOPS.  

8. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w związku z przemocą w rodzinie: 

- działania ZI wspólnie z instytucjami biorącymi udział w pracach ZI. Realizator: GOPS, 
placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, dzielnicowy, kuratorzy 
sądowi, NZOZ w Drelowie i Szóstce. 

9. Występowanie z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: 

-  3 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przemocą w rodzinie. 
Realizator: ZI, GOPS. 

Cel szczegółowy 2. Edukacja społeczna i poszerzenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie. 

1. Udział w kampaniach ogólnopolskich oraz organizacja kampanii lokalnych, wspieranie 
lokalnych inicjatyw z zakresu przemocy w rodzinie: 

- rozpowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy, udział uczniów klas VI-VIII 
w Społecznym programie Profilaktyki „Wspieramy się”. Realizator: GBP, GOPS, placówki 
oświatowe z terenu Gminy Drelów, GKRPA, GCK, SOJT, dzielnicowy, kuratorzy sądowi, 
NZOZ w Drelowie i Szóstce: realizator placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 

2. Rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych(np. ulotek, broszur, plakatów) 
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności: 

- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących przemocy oraz o placówkach 
zapewniających pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy, spotkania z 
funkcjonariuszami policji. Realizator: placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GCK, 
Samorządowe Przedszkole w Drelowie, GOPS, 
- przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych szkołom i innym instytucjom. 
Realizator: GKRPA. 

3. Rozpowszechnianie informacji o placówkach zapewniających pomoc i wsparcie osobom 
doznającym przemocy i ich rodzinom: 

- umieszczenie na stronie internetowej www.gopsdrelow.bip.lubelskie.pl informacji 
dotyczących zjawiska przemocy oraz wykazu  adresów placówek świadczących pomoc 
osobom doznającym przemocy w rodzinie. Realizator: GOPS, 
- rozpowszechnianie informacji o placówkach, nr telefonów. Realizator: dzielnicowy, 
placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów, GCK, GOPS.  

4. Promowanie zajęć edukacyjnych o tematyce przemocy wśród dzieci i młodzieży: 

- pogadanki  nauczycieli wychowawców z uczniami na temat przemocy, rozmowy 
indywidualne z uczniami, rozmowy wychowawcze, z rodzicami, zajęcia profilaktyczne, 
edukacyjne, wyświetlano filmy dotyczące zjawiska przemocy, zabawy integracyjne, godziny 
wychowawcze, prelekcje, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Zajęcia profilaktyczne 
grupowe z uczniami, uczestnictwo w akcji profilaktycznej w „ Wspierajmy się”. Realizator: 
placówki oświatowe z terenu Gminy Drelów. 
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- 2 spotkania dzielnicowych z młodzieżą szkolną. Realizator: Policja. 

 Cel szczegółowy 3. Podniesienie umiejętności służb społecznych w zakresie organizowania 
pomocy ofiarom przemocy. 

1. Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu 
przeciwdziałania przemocy: 

- pracownicy socjalni oraz pracownicy podmiotów odpowiedzialnych ze realizację programu 
systematycznie podnoszą swoje kompetencje poprzez samo szkolenie i udział w szkoleniach.  

     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w 2021 roku był zrealizowany i cel główny Programu został osiągnięty. 

IV.  Programu osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu  "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 
 
      Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Drelów Nr IV/24/2019  dnia 28 lutego  
2019 roku. 

     "Posiłek w szkole i w domu "Moduł I i II,  liczba wydanych posiłków uczniom szkół 5485 
na kwotę 24 413,48 zł, (wkład własny 5 646,91 zł, dotacja 18 766,57 zł), średni koszt posiłku 
4,4509zł, posiłki bez przeprowadzania wywiadu, liczba posiłków 174 na kwotę 955 zł (wkład 
własny 955,00 zł), średni koszt posiłku 5,49 zł, zasiłek celowy na kwotę 2700 zł. 

      Programu osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu  "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023. w 2021 roku został zrealizowany w przewidzianym zakresie. 
 
 
V.  Program  współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2021 rok. 

      Program po przeprowadzeniu konsultacji społecznych został przyjęty uchwałą Rady 
Gminy Drelów   Nr XIII/120/2020 z  dnia 28 grudnia 2020 roku. 
Zmian Rada Gminy dokonała po konsultacjach społecznych Uchwałą nr XV/141/2021 
 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  
Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, 
 o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
 
     W 2021 r. o dwie organizacje pozarządowe składały oferty  w ogłoszonym konkursie o 
przyznanie środków finansowych na realizację zadań publicznych . Jednej organizacji 
przyznano środki w wysokości 15 000,00 zł. na realizację zadania z budżetu Gminy. 
      Program  współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2021 rok. został zrealizowany. 
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VI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 
rok. 

     Program został przyjęty Uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy Drelów z dnia 28 grudnia  

2020 roku.  

Realizacja zadań Programu: 

1. Rozpowszechnianie informacji o skutkach spożywania napojów alkoholowych i zagrożenia 
z tego tytułu. 
2. Koordynacja i wspomaganie działalności stowarzyszeń, organizacji, szkół i zakładów pracy 
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych - dofinansowano 1 wyjazd na spektakl o 
tematyce rozwiązywani problemów alkoholowych. 
3. Przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na potrzeby organizowania konkursów 
i promowanie tematyki zmiany obyczajów i wzorców picia napojów alkoholowych - 
zorganizowano jeden konkurs dla dzieci i młodzieży. 
4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób nadużywających 
alkoholu oraz pomoc prawna ich rodzinom. 

-  przeprowadzono 30  wywiadów środowiskowych przez Policję, 
-  51 przeprowadzonych rozmów przez GKRPA. 
4. Współpraca z klubami „AA" - skierowano 12 osób do udziału w mitingach. 
5. Kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
- 14  osób skierowano na badania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu, 
- 2 osoby skierowano na terapie odwykową . 
6. Występowanie z wnioskiem do Policji i zakładów pracy o udzielenie informacji 
dotyczących osób nadużywających alkoholu - 30  wniosków o wydanie opinii 
środowiskowych dotyczących osób nadużywających alkoholu. 

7. Współpraca z Ośrodkiem Szkoleniowo - Terapeutycznym w Dołdze – prowadzenie 
Gminnego  
Punktu Konsultacyjnego przez terapeutę uzależnień – udzielono 41 porad. 
 Że względu na zagrożenia związane COVID 19 program zrealizowano w mniejszym zakresie. 
 
Działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu na terenie Gminy 

W 2020 roku po konsultacjach społecznych Rada Gminy w drodze uchwały ustaliła: 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 
Uchwała Nr XIII/118/2020 Rady Gminy Drelów z dnia 28 grudnia 2020 r.   

Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 

roku preferowano wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi niskoprocentowych. 

 W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie prowadziła 

kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych, określonych w ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwale Rady Gminy oraz 

warunków sprzedaży określonych w zezwoleniu. 
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Profilaktyka uzależnień młodzieży szkolnej i dorosłych 

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku wspierała radą  
organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność w dziedzinie zapobiegania uzależnień 
młodzieży i dorosłych. 
     Komisja współpracowała z podmiotami realizującymi na terenie Gminy zadania z 
zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych : dofinansowano dwa spektakle o 
tematyce profilaktycznej, dofinansowano dwie imprezy kulturalne promujące działania 
profilaktyczne. 

 
Gromadzenie środków finansowych na realizację gminnego programu. 

     Środki na realizację gminnego programu pochodziły z następujących źródeł: 

- pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 57627,05 zł. 

Wysokość środków finansowych uzyskanych od sprzedaży napojów alkoholowych w 
opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 
6013,75 zł 

     Wydatki z rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40137,60 zł. 

VII. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 

Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Drelów Nr XIII/117/2020 z dnia 28 grudnia 
2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.   

 Przy realizacji Programu nie napotykano na problemy narkomanii na terenie Gminy i nie 
składano wniosków o zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. zrealizowano w minimalnym 
zakresie. 
 
VIII.  Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w 
Gminie Drelów. 

      Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Drelów Nr XXV/218/2018  dnia 28 marca 
2018 roku. 

     W ramach Lokalnego  Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży 
w Gminie Drelów przyznano stypendia Wójta Gminy Drelów. 

       W 2021 roku stypendium za średnią ocen 4.8 i wyższą oraz bardzo dobre zachowanie 
otrzymało 18 uczniów. 

     Łącznie na stypendium przeznaczono kwotę 11 800,00 zł 

Stypendium i zasiłki szkolne. 
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     Stypendia i zasiłki szkolne  udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz 
Uchwały Nr XVI/115/2005 Rady Gminy Drelów z dnia 30.03.2005 r. (z późn. zmianami). 

    W 2021 roku w okresie wrzesień - grudzień stypendium przyznano 66 uczniom a zasiłek 
szkolny otrzymało 3 uczniów. Łącznie na stypendium szkolne i zasiłki przeznaczono kwotę 
86 400,00 zł w tym kwota 9 506,00 to środki własne Gminy. 

   Program na 2021 został zrealizowany.  

IX. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drelów na lata 
2011-2032 

  Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Drelów Nr VI/35/2011 z dnia 18 maja 2011 r. 
  W ramach Programu Gmina Drelów przystąpiła do Projektu „System  gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. 

Mieszkańcy województwa lubelskiego coraz częściej wybierają nowoczesne pokrycia 
dachowe, jednocześnie eliminując ze swojego terenu szkodliwy azbest. Niestety wysoki koszt 
demontażu, usunięcia azbestu potrafi zniechęcić nawet te osoby, które są chętne i gotowe do 
tego działania. 

 Gmina Drelów przystąpiła do Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi 
na terenie województwa lubelskiego” 

 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 

 Zasięg działania: Całe województwo lubelskie 
 Całkowita wartość projektu: 42 831 886,46 zł Dofinansowanie z UE: 39 262 212,34 zł 
 Okres realizacji projektu: 1 czerwiec 2017 r. - 31 grudnia 2021r. 
 Cel główny  - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska 

naturalnego województwa lubelskiego poprzez kontynuację wykorzystania systemu 
gospodarowania odpadami azbestowymi. 

Obowiązek usuwania azbestu zapisany jest w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu 
do 2032 roku. Cel ten przyświeca również samorządom, które przyjmują własne, bardziej 
szczegółowe, odnoszące się do danego terenu dokumenty strategiczne. Województwo 
Lubelskie w roku 2016 przyjęło „Aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032”. Dodatkowo poszczególne 
gminy również podejmują się opracowania i wdrożenia gminnych dokumentów 
strategicznych w tym zakresie.  

Województwo lubelskie jest jednym z najuboższych regionów w kraju (69,4 % średniego 
poziomu dla Polski i 35,2% średniej unijnej). Większość mieszkańców województwa nie jest 
w stanie samodzielnie, bez wsparcia środków zewnętrznych, sfinansować usunięcie wyrobów 
zawierających azbest. Konieczne jest zatem pilne podjęcie wszelkich starań, aby osiągnąć 
wyznaczony cel i uchronić mieszkańców województwa przed negatywnym oddziaływaniem 
azbestu. Realizacja projektu zakłada 100% wsparcie działań związanych z demontażem, 
transportem i unieszkodliwieniem azbestu dla osób fizycznych.  
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Bogate walory środowiska naturalnego województwa lubelskiego (22,7% powierzchni 
województwa to obszary prawnie chronione) szczególnie obligują do redukcji istniejących 
zagrożeń dla środowiska. Niewątpliwie do zagrożeń zarówno dla środowiska, jak i zdrowia 
mieszkańców Lubelszczyzny, można zaliczyć użytkowanie wyrobów zawierających azbest 
oraz ich nielegalne składowanie. Województwo lubelskie jest na drugim miejscu w kraju (po 
województwie mazowieckim) pod względem ilości nagromadzonych wyrobów zawierających 
azbest, a biorąc pod uwagę ilość azbestu w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwo 
lubelskie jest na pierwszym miejscu w kraju.  

Realizacja Projektu jest w pełni spójna z nadrzędnymi celami Samorządu Województwa 
Lubelskiego, określającymi strategię rozwoju regionu, jakimi są m. in. poprawa warunków 
życia i zdrowia mieszkańców (ograniczenie zachorowalności i śmiertelności na skutek chorób 
azbestozależnych), zachowanie wartości środowiska naturalnego przy uwzględnieniu potrzeb 
przyszłych pokoleń (stopniowe ograniczenie, a następnie całkowita eliminacja emisji pyłów 
zawierających azbest w konsekwencji wpłynie na poprawę stanu zdrowia i środowiska) oraz 
pobudzenie aktywności gospodarczej (przyrost wartości gruntów i nieruchomości, wzrost 
inwestycji, proekologiczny rozwój wsi, rozwój ekoturystyki). 

Realizacja PROJEKTU przyczyni się do zwiększenia terenów czystych ekologicznie, 
rozwoju doskonale wyposażonej i rozbudowanej bazy ekoturystycznej, co stanie się bardzo 
atrakcyjną propozycją na wypoczynek dla turystów z Polski, jak i z zagranicy. 

Zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 06.03.2019 roku do umowy współpracy nr 
238/RBP/CP/18 zawartej w dniu 02.02.2018 roku w Lublinie pomiędzy Gminą Drelów 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Drelów Pana Piotra Kazimierskiego a Województwem 
Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława 
Stawiarskiego i Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Zdzisława Szweda - gmina 
Drelów kontynuowała Projekt pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego”. Gminnym koordynatorem naboru wniosków wyznaczony został 
Pan Karol Marczuk – Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie 
Gminy Drelów. 

Gmina Drelów jako lokalny koordynator powyższego Projektu ogłosiła piąty nabór 
wniosków w tym Projekcie w dniach od 1 lutego do 26 lutego 2021 roku na bezpłatną 
utylizację azbestu w 2021 roku.  Do dnia 26 lipca 2021 roku przyjęto 47 kompletnych 
zgłoszeń lokalizacji od osób fizycznych w sprawie usunięcia wyrobów zawierających azbest z 
posesji położonych na terenie Gminy Drelów. 

W wyniku pozytywnej weryfikacji złożonych zgłoszeń przez gminnego koordynatora, 
stwierdzono następujące ilości azbestu: 

 wyroby zawierające azbest zlokalizowane na dachu 1850 m2 co daje 27,63 Mg. 
 wyroby zawierające azbest zlokalizowane na ziemi 9160 m2 co daje 137,43 Mg. 

     W dniu 12 marca 2021 roku Zbiorcze zestawienie zgłoszeń lokalizacji  odpadów 
zawierających azbest w ilości 47 złożone przez osoby fizyczne z terenu Gminy Drelów, 
przekazano do weryfikacji w Lokalnym Biurze Projektu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej. Wszystkie złożone zgłoszenia, zostały 
zweryfikowane pozytywnie przez Lokalne Biuro Projektu i przekazane do Regionalnego 
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Biura Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego” w Lublinie. 

     Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy jest w trakcie realizacji. 

X. Realizacja uchwał Rady Gminy  

W 2021 roku Rada Gminy Drelów obradowała na 5 sesjach i podjęła 50 uchwał, w tym 16 
przekazano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego: 

- w dniu 30 marca 2021 r. podjęto 11 uchwał, 
- w dniu 30 czerwca 2021 r. podjęto 11 uchwał, 
- w dniu 30 września 2021 r. podjęto 7 uchwał, 
- w dniu 26 listopada 2021 r. podjęto 7 uchwał, 
-  w dniu 29 grudnia 2021 r. podjęto 14 uchwał.      

Wszystkie uchwały zostały przyjęte do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W 2021 roku w 2 przypadkach nadzór stwierdził nieważność części uchwały. 

XI. Fundusz sołecki (budżet obywatelski) 

      W 2021 r. odbyło się 18 zebrań dotyczących funduszu sołeckiego. Na poszczególnych 
zebraniach wiejskich podjęto decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego, którego realizacja 
przedstawia się następująco: 

1. Aleksandrówka –  Remont dróg gminnych,/zakup kruszywa i praca równiarki/ na kwotę  
14 429,80 zł 

2. Danówka – Remont dróg gminnych /zakup kruszywa i praca równiarki/ zakup farby do 
malowania płotu  przy Domu Ludowym. na kwotę  11 346,24 zł. 

3. Dołha – Budowa drogi gminnej „Zagumiennej” i remont drogi gminnej „Muszyki” /zakup 
kruszywa i praca równiarki/ na kwotę  6 276,69 zł. 

4. Drelów – Zakup rozpieracza cylindrycznego dla OSP Drelów oraz remont i modernizacja 
infrastruktury drogowej na terenie miejscowości, na kwotę 51 140,94 zł. 

5. Kwasówka –Remont dróg gminnych,/zakup kruszywa i praca równiarki/Remont dróg 
gminnych,/zakup kruszywa i praca równiarki/Remont dróg gminnych,/zakup kruszywa i praca 
równiarki/ na kwotę 23 282,12 zł. 

6. Leszczanka –Remont dróg gminnych,/zakup kruszywa i praca równiarki/na kwotę 
14 276,29 zł. 

7. Łózki – Zakup kosiarki spalinowej. Remont i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie 
miejscowości oraz modernizacja Domu Ludowego, na kwotę  32 538,78 zł. 
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8. Pereszczówka –  Remont dróg gminnych,/zakup kruszywa i praca równiarki/.  Remont i 
modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miejscowości oraz wykonanie dokumentacji 
na oświetlenie uliczne, na kwotę  16 799,44 zł. 

9. Przechodzisko – Remont i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miejscowości. 
Oznakowanie drogi gminnej lustrem oraz wykonanie gabloty na pamiątki historyczne w 
Domu Ludowym, na kwotę  14 981,00 zł. 

10. Sokule – Remont i modernizacja placu zabaw przy Domu Ludowym oraz wykonanie 
zbiornika na nieczystości na kwotę  18 932,20 zł. 

11. Strzyżówka – Zakup stołów do Domu Ludowego oraz zakup nasion trawy na trawnik przy 
Domu Ludowym, na kwotę  13 918,57 zł. 

12.Szachy – Wykonanie utwardzenia placu przy Domu Ludowym. Legalizacja butli 
tlenowych dla OSP Szachy oraz remont Domu Ludowego /malowanie modernizacja instalacji 
co/ na kwotę  28 522,10 zł. 

13. Szóstka –Remont i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miejscowości na 
kwotę  33 4260,18 zł. 

14. Witoroż – Remont i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miejscowości oraz 
remont dróg gminnych /kruszywo równiarka/ na kwotę 24 407,85 zł. 

15. Worsy – Ułożenie kostki brukowej przy Domu Ludowym oraz wyposażenie kuchni w 
Domu Ludowym i remont drogi w kierunku Siedlanowa /kruszywo + równiarka/ na kwotę  
30 311,69 zł. 

16. Wólka Łózecka – Remont dróg gminnych /kruszywo + równiarka/ oraz zakup 
wyposażenia do Domu Ludowego na kwotę  21 184,17 zł. 

17. Zahajki – Wykonanie zadaszenia przy Domu Rękodzieła Ludowego orraz wytyczenie 
drogi gminnej tzw. „Trybowej”  na kwotę  22 556,60 zł.  

18. Żerocin – Remont dróg gminnych /kruszywo + równiarka/. Remont i modernizacja 
infrastruktury drogowej na terenie miejscowości oraz bieżące utrzymanie Domu Ludowego i 
Strażnicy OSP /zakup opału/ na kwotę  31 668,14 zł. 

     W ramach funduszu Sołeckiego w 2021 roku wydatkowano kwotę 413 276,20 zł. 

     Gmina nie realizuje budżetu obywatelskiego, natomiast od 2010 r. realizuje fundusz sołecki 
który został zrealizowany zgodnie z planem. 

     Szczegółowe dane do raportu pozyskano od Urzędu Gminy w Drelowie,  Szkoły Podstawowej 
w Drelowie, Szkoły Podstawowej w Żerocinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Witorożu, 
Szkoły Podstawowej   w Dołdze, Szkoły Podstawowej w Szóstce,  Gminnego Centrum Kultury w 
Drelowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Drelowie, Przedszkola Samorządowego w Drelowie i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Drelowie 
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Że względu na zagrożenia związane COVID-19 programy zrealizowano w mniejszym zakresie. 

     Publikowany raport nie zawiera wszystkich informacji dotyczących realizacji zadań 
inwestycyjnych, gospodarczych, kulturalnych i innych realizowanych w 2021 roku.  

Szczegółowy opis z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy 
zawarty jest w sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za  2021 rok. 

      

                                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                          Piotr Kazimierski 
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