
SPRAWOZDANIE z realizacji uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z

dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”.

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2020:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w szczególności dla 

dzieci i młodzieży.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

3. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe.

4. Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych i prawnych  służących rozwiązywaniu

problemów uzależnień.

5. Zwiększanie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. Ograniczenie dostępności do alkoholu.

Dysponenci środków na realizację  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych:

1. Biuro Spraw Społecznych plan: 567 411,00 zł wykonanie: 119 208,21 zł

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej plan: 50 000,00 zł wykonanie: 47 498,00 zł

3. Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” plan: 640 927,00 zł 

wykonanie: 640 223,40 zł

4. Wydział Dialogu, Promocji i Kultury plan: 50 000,00 zł wykonanie: 33 450,00 zł

5. Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim plan: 4 000,00 zł wykonanie: 2 000,00 zł

Łącznie w dziale 851 rozdziale 85154 plan: 1 312 338,00 zł wykonanie: 842 379,61 zł
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BIURO   SPRAW SPOŁECZNYCH  

Cele strategiczne zostały zrealizowane poprzez:

I. 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 działań związanych z profilaktyką uzależnień z wykorzystaniem programów 
zawartych w Banku Programów Profilaktycznych.

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe:

lp. Nazwa podmiotu plan wykonanie Realizowany program

1 Szkoła Podstawowa nr 3 4 370,00 zł 4 370,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 7

8 770,00 zł 8 770,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

3 Szkoła Podstawowa nr 2 3 870,00 zł 3 870,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 2

5 283,00 zł 5 283,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

5 Zespół Szkół nr 1 8 340,00 zł 8 340,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 4

6 900,00 zł 6 900,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

7 Szkoła Podstawowa nr 1 7 348,00 zł 7 348,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

Łącznie 44 881,00 zł 44 881,00 zł

Łącznie na realizację  zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym realizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego zaplanowano kwotę: 44 881,00 zł wykonanie: 44 881,00 zł
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System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we 

współpracy czterech instytucji:

1. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

2. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. Ośrodka Rozwoju Edukacji,

4. Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia 

psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów 

alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i 

młodzieży. Programy są badane pod kątem spełnienia standardów - szczegółowych wymagań 

odnoszących się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, 

tj. etapu diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich 

realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie 

ewaluacji.

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon

Program jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz 

poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania.

Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz 

redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności 

życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny 

konfrontować się z wydarzeniami życiowymi, pod postacią elementów inteligencji emocjonalnej i 

poczucia koherencji, jako globalnej orientacji życiowej.

II.  Zakup 240 egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „ANTIDOTUM. Profilaktyka. 

Wychowanie. Zdrowie” oraz zakup 280 egzemplarzy kwartalnika „FENIX Psychoterapia”.

Łącznie na zakup w/w czasopism przeznaczono kwotę w wysokości: 1 937,60 zł

III. Sfinansowanie programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców Miasta 

Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania 

zdrowego stylu życia bez nałogów.

Program profilaktyczny realizowany był przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w 

okresie od czerwca 2020 roku do września 2020 roku. Polegał on na zorganizowaniu cyklu 
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wycieczek połączonych z wykładami profilaktycznymi. W w/w okresie zrealizowano 10 wycieczek 

w których wzięło udział łącznie 150 osób.

Koszt w/w programu: 19 110,69 zł. 

IV. Sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Dnia 01 lipca 2020 roku została podpisana umowa  pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Panem 

Kamilem Borkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Progres – Instytut Rozwoju i 

Edukacji Kamil Borkowski na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu usługi 

edukacyjno-szkoleniowej: szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej z 

udziałem tajemniczego klienta w 120 punktach sprzedaży alkoholu w terminie od 01 lipca 2020r. do 

31 sierpnia 2020r.

Koszt w/w szkolenia: 8 760,00 zł.

V. Zakup notatników z gumką na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych kwota: 259,53 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

udział w posiedzeniu:

lp. posiedzenia w 2020 roku ilość członków 
MKRPA na 
posiedzeniu

Wynagrodzenie – brutto plus składki 
na ubezpieczenie społeczne oraz 
fundusz pracy

1 08 stycznia 6
2 619,06 zł

2 22 stycznia 5

3 05 lutego 5
2 139,97 zł

4 19 lutego 4

5 04 marca 5
2 434,43 zł

6 18 marca 5

7 21 maja 6 1 317,67 zł

8 17 czerwca 6 1 393,55 zł

9 08 lipca 6
2 535,87 zł

10 22 lipca 5

11 05 sierpnia 4
2 236,23 zł

12 19 sierpnia 6

13 09 września 6 3 246,93 zł
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14 23 września 4

15 30 września 4

16 07 października 4
1 840,87 zł

17 21 października 4

18 04 listopada 5
2 056,23 zł

19 18 listopada 4

20 02 grudnia 6

2 580,00 zł21 09 grudnia 4

22 16 grudnia 5

Łącznie 24 400,81 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz podatek za posiedzenia Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019r. zapłacone z budżetu w 2020r.: 1

254,59 zł.

Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku:

1. ilość osób zaproszonych na rozmowę motywującą: 203

2. ilość osób z którymi członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przeprowadzili rozmowę motywującą: 74

3. ilość osób zaproszonych celem zapoznania się z opinią biegłych sądowych: 19

4. ilość osób którym przedstawiono opinię biegłych sądowych: 8

5. ilość spraw zamkniętych: 25

6. ilość spraw zawieszonych: 16

7. ilość spraw skierowanych do biegłych sądowych: 31

8. ilość zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

26

9. ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowaniu obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu oraz ustanowieniu nadzoru kuratora sądowego nad osobą 

zobowiązaną do leczenia odwykowego na czas tego leczenia: 19

W 2020 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 61 

wnioski o podjęcie czynności zmierzających do poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego w tym:

a) zgłoszonych kobiet – 12

b) zgłoszonych mężczyzn – 49

c) zgłoszonych przez:
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- Zespół Interdyscyplinarny – 36

- Policję – 12

- AVENTE Zarządzanie Nieruchomościami - 1

- Prokuraturę – 1

- rodzinę – 11.

II. Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży:

Kontrole przeprowadzone w 2020 roku:

22 września – 2 punkty sprzedaży

13 listopada – 2 punkty sprzedaży

11 grudnia – 2 punkty sprzedaży

Łącznie 6 punktów sprzedaży.

Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży łącznie ze składkami na 

ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy: 4 389,97 zł. 

III. Wynagrodzenie za sporządzenie 17 opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 6 799,97 zł

IV.  Opłata za wniosek do Sądu Rejonowego o zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu oraz ustanowieniu nadzoru kuratora sądowego nad osobą 

zobowiązaną do leczenia odwykowego na czas tego leczenia: 1 850,00 zł.

V. Zaliczka do Sądu Rejonowego na wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłych 

sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5 041,00 zł.

VI.  Dopłata do zaliczki na wynagrodzenie  za sporządzenie opinii przez biegłych sądowych 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 384,40 zł.

VII. Opłata dla Komornika Sądowego za doręczenie korespondencji: 138,65 zł.

WYDZIAŁ DIALOGU, PROMOCJI I KULTURY
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Zgodnie z umową nr DPK.2151.9.2020 zawartą dnia 26 lutego 2020 roku z Telewizją TVT Sp. z 

o.o. zostały wykonane 2 edukacyjno- informacyjne materiały filmowe dotyczące kampanii 

antyalkoholowej.

Czas trwania materiału filmowego wynosił od 1 do 2 minut i został wyemitowany 2 razy dziennie na

antenie Telewizji TVT przez okres 4 miesięcy rozpoczynając od dnia 16 marca 2020 r. 

Obowiązki Wykonawcy:

a) realizacja materiału filmowego - zdjęcia video wykonane w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli 

(format HD), w oparciu o wstępny scenariusz,

b) udźwiękowienie i mastering audio,

c) montaż,

d) zapewnienie podkładu lektorskiego i muzycznego,

e) opracowanie graficzne,

f) przekazanie materiału filmowego w wersji elektronicznej.

Kwota w/w umowy: 18 450,00 zł brutto. 

Zgodnie z umową nr DPK.2151.43.2020 zawartą dnia 26 października 2020 roku z Telewizją TVT 

Sp. z o.o. zostały wykonane 4 edukacyjno- informacyjne materiały filmowe dotyczących kampanii 

antyalkoholowej.

Czas trwania materiału filmowego wynosił od 4 do 5 minut  i został wyemitowany na antenie 

Telewizji TVT. Emisja każdego z materiałów obejmowała premierę oraz trzy powtórki. Wykonawca 

zobowiązał się również do publikacji materiału filmowego w mediach społecznościowych Telewizji 

TVT.

Obowiązki wykonawcy:

a) realizacja materiału filmowego - zdjęcia video wykonane w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli 

(format HD),

b) udźwiękowienie i mastering audio, 

c) montaż,

d) zapewnienie podkładu lektorskiego i muzycznego,

e) opracowanie graficzne,

f) przygotowanie scenariusza,

g) przekazanie materiału filmowego w wersji elektronicznej,

Kwota w/w umowy: 15 000,00 złotych brutto. 

Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 33 450,00 zł brutto.
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STRAŻ MIEJSKA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Zgodnie z umową nr SM-III.3026.6.2020 z dnia 07.07.2020r. środki w wysokości 2 000,00 zł 

zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z 

przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim na zakup materiałów 

profilaktycznych wykorzystywanych podczas spotkań z mieszkańcami tj. (400 szt. opasek 

odblaskowych, 500 szt. zasłon na kamerę internetową).

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2020 roku w ramach Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i 

rodzin z problemem alkoholowym funkcjonowały dyżury specjalistów: psychiatry, psychologa oraz 

prawnika. 

Ilość przeprowadzonych konsultacji z wyodrębnieniem poszczególnych kategorii klientów:

1. Prawnik:

a) Osoby z problemem alkoholowym  1

b) Dorośli członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym współuzależnieni 

oraz DDA)  28

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 24

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie    0

2. Psycholog:

a) Osoby z problemem alkoholowym 0

b) Dorośli członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym współuzależnieni 

oraz DDA) 10

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 14

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie 0

3. Psychiatra: 

a) Osoby z problemem alkoholowym 5

b) Dorośli członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym współuzależnieni 

oraz DDA) 18

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 25

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie 0
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Łącznie w 2020 roku z Punktu Konsultacyjnego skorzystało 125 osób, którym udzielono 250

porad.

PUNKT KONSULTACYJNY 2020 ROK

PLAN 50 000,00 zł

WYDATKI 4110 2 000,00 zł

4170 29 080,00 zł

4210 520,00 zł

4300 15 500,00 zł

4700 398,00 zł

RAZEM 47 498,00 zł

ZWRÓCONE ŚRODKI 2 502,00 zł

2 000,00 zł

Składki z ubezpieczenia społecznego zapłacone od umowy zlecenie 
zawartej z emerytem

29 080,00 zł

Wypłata wynagrodzenia dla psychologa, prawnika

520,00 zł

Zakup artykułów biurowych

15 500,00 zł

Zapłata faktur za usługi świadczone przez psychiatrę

398,00 zł

Szkolenie pracowników

razem 47 498,00 zł
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