
SPRAWOZDANIE z realizacji uchwały nr XVI/129/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 

dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020”

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 było zapobieganie

powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych osób 

uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie postaw ważnych dla 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Cele strategiczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem,

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej,

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5. pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku zaplanowano 

kwotę: 70 000,00 zł wykonanie: 50 566,99 zł.

Cele strategiczne zostały zrealizowane poprzez:

I. Wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie w dniu 11 grudnia 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie 



zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym. 

Zarządzeniem nr OR-I.0050.69.2020 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 

2020 r. Fundacja Nowe Horyzonty otrzymała dotację celową w wysokości 11 550,00 zł na 

realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży pod tytułem: „Wybieram siebie”.

Fundacja Nowe Horyzonty przeprowadziła na terenie szkół:

a) 26 warsztatów na temat „Uzależnienia od narkotyków”

b) 26 warsztatów na temat „Radzenia sobie z konfliktem”

c) 26 warsztatów na temat „Rozwoju tożsamości i osobowości”

Jednym z celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 było 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży cel ten został 

osiągnięty. Planuje się przeprowadzanie podobnych warsztatów w kolejnych latach.

II. Sfinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym realizowanych przez placówki oświatowe  z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego.

W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono konkurs dla placówek oświatowych z terenu 

miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym. 

Celem konkursu było:

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe  :

lp. Nazwa podmiotu plan wykonanie

1 Szkoła Podstawowa nr 2 4 942,00 zł 2 079,85 zł

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 4 920,00 zł 4 567,42 zł

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 6 899,00 zł 5 376,00 zł

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 6 448,00 zł 5 084,78 zł



5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 7 220,00 zł 6 448,00 zł

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 6 765,00 zł 6 750,40 zł

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 5 400,00 zł 2 194,34 zł

8 Zespół Szkół nr 1 3 140,00 zł 2 337,20 zł

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 4 180,00 zł 4 179,00 zł

Łącznie 49 914,00 zł 39 016,99 zł

Łącznie na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym realizowanych przez placówki oświatowe  z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego zaplanowano kwotę: 49 914,00 zł wykonanie: 39 016,99 zł.

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu przez placówki oświatowe z terenu miasta 

Wodzisławia Śląskiego zajęć profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 

oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Jednym z celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 było prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania

problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 

sportowo-rekreacyjnych dla uczniów cel ten został osiągnięty. Planuje się przeprowadzanie 

zadania w kolejnych latach.
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