
SPRAWOZDANIE

z realizacji uchwały nr XXXVII/383/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 
27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych na rok 2018”.

Głównym celem Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 

2018 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 2018:

a) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w szczególności dla 

dzieci i młodzieży.

b) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

c) Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe.

d) Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych i prawnych  służących rozwiązywaniu

problemów uzależnień.

e) Zwiększanie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

f) Ograniczenie dostępności do alkoholu.

Dysponenci środków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych:

1. Biuro Kultury Sportu i Zdrowia plan: 499 678,00 zł wykonanie: 390 339,36 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej plan: 70 000,00 zł wykonanie: 47 187,90 zł.

3. Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” plan: 639 291,00 zł 

wykonanie: 628 501,73 zł.

BIURO KULTURY SPORTU I ZDROWIA

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 18 stycznia 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na 

wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. 



W/w konkurs został rozstrzygnięty zarządzeniem nr OR-I.0050.86.2018 Prezydenta Miasta 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 marca 2018 r. Dofinansowane zadania:

1. organizacja różnorodnych form służących poprawie relacji rodzinnych, w tym m.in. organizacja 

obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin:

a) Fundacja FENIX - „Powstań do Życia” tytuł zadania publicznego: „Obóz rodzinny” kwota 

dotacji: 13 932,00 zł,

b) Stowarzyszenie Przy Dziupli tytuł zadania publicznego: „Profilaktyka przemocy 

i uzależnień” kwota dotacji: 3 840,00 zł,

2. dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci 

i młodzieży, które powinny być integralnym elementem rocznego programu profilaktycznego lub 

socjoterapeutycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi w tym zakresie:

a) Fundacja FENIX - „Powstań do Życia” tytuł zadania publicznego: „Trzeźwy 

odpoczynek” kwota dotacji: 12 288,00 zł,

b) Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „KARLIK” tytuł zadania 

publicznego: „Jedziemy na obóz” kwota dotacji: 70 280,00 zł,

3. organizacja półkolonii oraz innych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież 

w okresie wakacji letnich:

a) Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada tytuł zadania publicznego: „Letnie 

wakacje „Zawada 2018”” kwota dotacji: 10 000,00 zł,

4. organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież na obiektach 

sportowych, rekreacyjnych należących do jst:

a) Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” tytuł zadania publicznego: „Super wakacje bez 

monitora” kwota dotacji: 4 499,00 zł.

Łącznie na realizację zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczono kwotę: 114 839,00 

zł, wykonanie: 114 319,00 zł.

II. Wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania

uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie dotację otrzymały:

1. Fundacja Fenix - „Powstań do Życia” - tytuł zadania publicznego: „Zadzwoń po pomoc” 

kwota dotacji:  2 700,00 zł,

2. Fundacja Fenix - „Powstań do Życia” - tytuł zadania publicznego: „Wakacje w trzeźwym 

kontakcie” kwota dotacji:  2 700,00 zł,

3. Fundacja Fenix - „Powstań do Życia” - tytuł zadania publicznego: „Jesienne telewsparcie” 

kwota dotacji:  2 700,00 zł,



4. Fundacja Fenix - „Powstań do Życia” - tytuł zadania publicznego: „Rozwiń skrzydła wiedzy” 

kwota dotacji:  3 900,00 zł.

Łącznie na realizację zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczono kwotę: 12 000,00 zł,

wykonanie: 11 821,49 zł.

III. Sfinansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu 

i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego wykraczających poza zakres 

kontraktu z NFZ.

Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

w związku z art. 4¹ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w dniu 16.01.2018 roku zarządzeniem nr OR-I.0050.19.2018 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego został ogłoszony konkurs ofert na realizację świadczeń 

opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla 

mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Zarządzeniem nr OR-I.0050.51.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Ślaskiego z dnia 

06.02.2018r. dokonano wyboru oferty podmiotu: „FENIX” Psychoterapia Uzależnień Sp. z o.o. 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. Pawła Pośpiecha 1A.

W dniu 07.02.2018r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a „FENIX” 

Psychoterapia Uzależnień Sp. z o.o. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu 

i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego wykraczających poza zakres 

kontraktu z NFZ, w ramach zadań:

1) udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. 

after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie 

ambulatoryjnym lub stacjonarnym:

a) sesja psychoterapii indywidualnej – 11 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 11

b) sesja psychoterapii grupowej – 27 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 162

c) trening psychologiczny – 4 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 40

d) porada diagnostyczna – 88 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 88

e) porada terapeutyczna –  42 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 42

f) grupa wsparcia – 18 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 108



2) udzielanie świadczeń z zakresu terapii dla osób uzależnionych, w tym wczesnej 

diagnostyki i krótkiej interwencji dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie:

a) sesja psychoterapii indywidualnej – 128 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 128

b) sesja psychoterapii grupowej – 46 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 276

c) trening psychologiczny – 12 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 120

d) porada diagnostyczna – 67 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 67

e) porada terapeutyczna – 110 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 110

f) grupa wsparcia –  20 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 120

3) udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej 

uzależnieniem:

a) sesja psychoterapii indywidualnej – 14 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 14

b) sesja psychoterapii grupowej – 6 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 36

c) trening psychologiczny – 5 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 50

d) porada diagnostyczna – 26 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 26

e) porada terapeutyczna – 44 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 44

f) grupa wsparcia – 2 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 12

4) udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych:

a) sesja psychoterapii indywidualnej – 45 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 45

b) sesja psychoterapii grupowej – 30 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 180

c) trening psychologiczny – 13 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 130

d) porada diagnostyczna – 33 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 33

e) porada terapeutyczna – 66 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 66

f) grupa wsparcia – 2 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 12

5) udzielanie świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców      

i opiekunów dzieci i młodzieży:

a) sesja psychoterapii indywidualnej – 12 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 12

b) sesja psychoterapii grupowej – 6 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 36

c) porada diagnostyczna – 25 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 25

d) porada terapeutyczna – 33 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 33

e) grupa wsparcia – 20 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 120

Łącznie na realizację  świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego wykraczających poza zakres 

kontraktu z NFZ przeznaczono kwotę w wysokości:  80 000,00 zł.



IV. 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) zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych 

patologiami społecznymi podczas którego zrealizowany zostanie program z zakresu 

profilaktyki uzależnień w wymiarze, co najmniej 1 godz. dziennie,

b) prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień z wykorzystaniem programów 

zawartych w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

Psychicznego, które dostępne są na stronie internetowej: 

http://www.programyrekomendowane.pl/ 

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe  :

a) zimowy wypoczynek

lp. Nazwa podmiotu Przyznana 
kwota

Liczba 
uczestników

Czas trwania

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
4

3 300,00 zł 25 5 dni  (4h  
jednodniowo)

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
2

3 917,50 zł 25 5 dni  (4h  
jednodniowo)

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
5

4 145,00 zł 50 5 dni  (4h  
jednodniowo)

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
7

3 312,50 zł 24 5 dni  (4h  
jednodniowo)

5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
1

3 712,50 zł 25 5 dni  (4h  
jednodniowo)

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
3

3 592,50 zł 25 5 dni  (4h  
jednodniowo)

7 Zespół Szkół nr 1 3 820,00 zł 25 5 dni  (4h  
jednodniowo)

8 Szkoła Podstawowa nr 2 4 755,00 zł 35 5 dni  (4h  
jednodniowo)

9 Szkoła Podstawowa nr 3 2 080,00 zł 30 5 dni  (4h  
jednodniowo)

10 Szkoła Podstawowa nr 10 2 850,00 zł 25 5 dni  (4h  
jednodniowo)

Łącznie 35 485,00 zł 289

http://www.programyrekomendowane.pl/


b)  Bank Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego

lp. Nazwa podmiotu Przyznana 
kwota

Realizowany 
program

Ilość 
warsztatów 
profilaktycznyc
h

1 Szkoła Podstawowa nr 3 3 380,00 zł Program  
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

5

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
3

3 360,00 zł Program  
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

4

3 Szkoła Podstawowa nr 1 3 420,00 zł Spójrz inaczej 8

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
1

4 000,00 zł Program  
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

4

5 Szkoła Podstawowa nr 2 2 782,00 zł Program  
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

2

6 Zespół Szkół nr 1 6 100,00 zł Program  
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

8

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
7

4 612,00 zł Program  
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

7

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
4 
Szkoła Podstawowa nr 4

7 965,00 zł Program 
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

7

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
4 Publiczne Przedszkole nr 4

5 200,00 zł Przyjaciele Zippiego 1

10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
6

2 800,00 zł Program  
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

4

11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
2

4 584,00 zł Program  
Profilaktyczno-
Wychowawczy 
Epsilon

6

12 Przedszkole Publiczne nr 1 850,00 zł Przyjaciele Zippiego 1

Łącznie 49 053,00 zł 57



Łącznie na realizację  zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym realizowanych przez placówki oświatowe  z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego przeznaczono kwotę: 84 538 zł, wykonanie: 83 910,75 zł.

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.

Spójrz inaczej

Program Spójrz inaczej opiera się na założeniach psychologii prewencji, znanej w Polsce pod 

nazwą „psychoprofilaktyka”. Koncepcja zakłada, że u źródeł zaburzeń psychicznych i problemów 

takich jak uzależnienia, leżą przede wszystkim deficyty umiejętności psychospołecznych, 

nierozwiązane kryzysy rozwojowe, niskie poczucie własnej wartości, trudne doświadczenia (np. 

odrzucenie rówieśnicze). Dlatego główne kierunki działań edukacyjnych programu Spójrz inaczej 

są nastawiane na wspieranie prawidłowego rozwoju psychospołecznego, rozwijanie umiejętności, 

które pomagają dzieciom w nawiązywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami oraz w radzeniu sobie z

trudnymi emocjami i sytuacjami życiowymi. 



Przyjaciele Zippiego

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w 

podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach 

trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań

ryzykownych. Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie 

małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w 

podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze 

zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

V. Sfinansowanie 2 spotkań autorskich w zakresie profilaktyki uzależnień dla młodzieży 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski.

Spotkania zostały przeprowadzone 9 stycznia 2018 roku. 

Pierwsze spotkanie odbyło się o godzinie 900 w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wodzisławiu Ślaskim przy ul. Daszyńskiego 2.

Drugie spotkanie odbyło się o godzinie 1100  w filii nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

na os. XXX lecia.

Na przeprowadzenie 2 spotkań autorskich w zakresie profilaktyki uzależnień dla młodzieży 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski 

przeznaczono kwotę w wysokości 800 zł.

VI. Uczestnictwo w kampanii „Uzależnienia drogą donikąd”.

"Uzależnienia drogą donikąd” - pod takim hasłem miasto Wodzisław Śląski wraz z Komendą 

Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim kontynuuje kampanię społeczną skierowaną do 

młodzieży szkół, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym. 

Kampania po raz pierwszy została przeprowadzona w 2013 r. i ma na celu podniesienie 

świadomości skutków prawnych i zdrowotnych związanych z uzależnieniami od alkoholu, 

narkotyków i środków odurzających. Ma również za zadanie dostarczyć rzetelnej i obiektywnej 

wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji odurzających, mechanizmach 

uzależnienia i skutkach używania środków psychoaktywnych, jak również ma poszerzać wiedzę 

młodzieży o aspektach prawnych i odpowiedzialności karnej wynikającej z posiadania i zażywania 

środków odurzających oraz wskazać potrzebującym miejsca i możliwości pomocy, zaktywizować 

społeczność uczniowską w pracy profilaktycznej, promować zdrowy styl życia i postawy asertywne 

w walce z substancjami uzależniającymi. Celem kampanii jest też pogłębienie wiedzy młodych 



ludzi i ich opiekunów w zakresie szkodliwości używek oraz w zakresie praw i mechanizmów 

rządzących człowiekiem uzależnionym.

Szkoły, które wzięły udział w kampanii:

1. 13.02.2018 r. - Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Mieszka 10, Wodzisław Śląski, 

2. 20.02.2018 r. - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wałowa 5, Wodzisław Śląski, 

3. 27.02.2018 r. - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wałowa 5, Wodzisław Śląski, 

4. 06.03.2018 r. - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ks. Roboty 7, Wodzisław Śląski, 

5. 13.03.2018 r. - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. 26 Marca 9, Wodzisław Śląski, 

6. 20.03.2018 r. - Szkoła Podstawowa nr 10, os. XXX-lecia 63, Wodzisław Śląski, 

7. 27.03.2018 r. - Szkoła Podstawowa nr 10, os. XXX-lecia 63, Wodzisław Śląski, 

8. 03.04.2018 r. - ZSP nr 1, ul. Konwaliowa 4, Wodzisław Śląski, 

9. 10.04.2018 r. - ZSP nr 2, ul. Jastrzębska 136, Wodzisław Śląski, 

10. 17.04.2018 r. - ZSP nr 3, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, Wodzisław Śląski, 

11. 24.04.2018 r. - ZSP nr 4, ul. Górnicza 7, Wodzisław Śląski, 

12. 08.05.2018 r. - ZSP nr 5, ul. Chrobrego 308, Wodzisław Śląski, 

13. 15.05.2018 r. - ZSP nr 6, ul. Młodzieżowa 47, Wodzisław Śląski, 

14. 22.05.2018 r. - ZSP nr 7, ul. 26 Marca 66, Wodzisław Śląski, 

15. 09.05.2018 r. - ZSP nr 7, ul. 26 Marca 66, Wodzisław Śląski, 

16. 05.06.2018 r. - Zespół Szkół nr 1, ul. św. Wawrzyńca 11, Wodzisław Śląski.

Każde spotkanie rozpoczynało się wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Ślaskim 

gdzie policjant przedstawiał konsekwencje zażywania narkotyków i alkoholu. Następnie wszyscy 

uczestnicy zostali przewiezieni do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego 

w Gorzycach, gdzie czekał na nich specjalista psychoterapii uzależnień. W trakcie spotkania 

z terapeutą młodzież miała okazję dowiedzieć się wielu ważnych, a niejednokrotnie poruszających 

faktów związanych ze zjawiskiem uzależnienia i procesem leczenia. Młodzież mogła również 

zobaczyć, jak wygląda życie w ośrodku i usłyszeć historie z życia ludzi, którzy tam trafiają. 

Łącznie na kampanię "Uzależnienia drogą donikąd” przeznaczono kwotę w wysokości: 

9 930,00 zł. (koszt transportu 7 530,00 zł., koszt wynagrodzeń 2 400,00 zł.)

VII.  Zakup 600 egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „ANTIDOTUM. Profilaktyka. 

Wychowanie. Zdrowie” oraz zakup 600 egzemplarzy kwartalnika „FENIX Psychoterapia”.

Łącznie na zakup w/w czasopism przeznaczono kwotę w wysokości 4 500 zł, wykonanie: 

4 494,00 zł.



VIII. Przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. 

zm.).

Kontrola została przeprowadzona przez Pana Artura Gluzińskiego w dniu 02.02.2018r. w siedzibie 

Fundacji „FENIX” Powstań do Życia.

Na w/w kontrolę przeznaczono kwotę 600 zł.

IX. Zapewnienie przewozu młodzieży gimnazjalnej w ramach realizacji programu 

profilaktycznego „Archipelag Skarbów” w kwocie: 500,00 zł

Przewóz młodzieży gimnazjalnej odbył się w dniach 01-02.03.2018r.

X. Sfinansowanie spotkania profilaktycznego pn. „Nie palę, nie piję, jestem czysty”.

Spotkanie profilaktyczne odbyło się 12 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. 

Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim.

Na przeprowadzenie spotkania profilaktycznego pn. „Nie palę, nie piję, jestem czysty” 

przeznaczono kwotę 400 zł.

XI. Udział w XXII konferencji przeciw przemocy w rodzinie.

Konferencja odbyła się w Krakowie w dniach 25-27 czerwca 2018 roku. W konferencji wzięły udział

4 osoby. Koszt konferencji wraz z delegacją wyniósł łącznie: 1 272,20 zł.

XII. Udział w szkoleniu „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. Rola i zadania członków RPA oraz Zespołów 

Interdyscyplinarnych. Tworzenie Gminnego Programu Profilaktyki.

Szkolenie odbyło się w Szczyrku w dniach 24-27 września 2018 roku. W szkoleniu wzięło udział 5 

osób. Koszt szkolenia wraz z delegacją wyniósł łącznie: 5 124,10 zł.

XIII. Udział w szkoleniu „RODO w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych”.

Szkolenie odbyło się w Wodzisławiu Ślaskim w dniu 16 sierpnia 2018 roku. W szkoleniu wzięło 

udział ok. 10 osób.  Koszt szkolenia wyniósł łącznie: 2 530,75 zł.

XIV. Udział w szkoleniu „Zasady tworzenia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po nowelizacji ustawy”.



Szkolenie odbyło się w Rybniku w dniu 25 października 2018 roku. W szkoleniu wzięły udział          

2 osoby. Koszt szkolenia wraz z delegacją wyniósł łącznie: 651,80 zł. 

XV. Sfinansowanie programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców 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 2018 roku do sierpnia 2018 roku. Koszt w/w programu: 18 000,00 zł.

XVI. Sfinansowanie programu w zakresie wzmacniania kompetencji profilaktyczno-

wychowawczych oraz integracji środowiska pedagogów szkolnych.

Program realizowany był przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w okresie od 07.05.2018 roku 

do 30.11.2018 roku. Kwota przekazana na realizację w/w programu: 9 740,00 zł, wykonanie: 

9 700,64 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I. Wynagrodzenie członków MKRPA za udział w posiedzeniu:

1. 03 i 17 stycznia: 2 192,11 zł.,

2. 07 i 17 lutego: 1 401,41 zł.,

3. 07 i 21 marca: 1 976,76 zł.,

4. 04 i 21 kwietnia: 1 796,76 zł.,

5. 09 i 23 maja: 1 581,41 zł.,

6. 06 i 20 czerwca: 2 156,76 zł.,

7. 11 i 25 lipca: 1 796,76 zł., 

8. 08 i 22 sierpnia: 2 407,46 zł.,

9. 05 i 19 września: 2 192,15 zł.,

10. 10 i 24 października: 2 407,50 zł.,

11. 07 i 21 listopada: 2 407,50 zł.,

12. 05 i 19 grudnia: 2 192,15 zł.

Łącznie: 24 508,73 zł.

II. Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży:

1. 19 października – 3 kontrole: 1 615,20 zł.,

2. 15 listopada – 1 kontrola: 538,39 zł.

Łącznie: 2 153,59 zł.



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

uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez MKRPA: 5 100,00 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: 1 360,00 zł.

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

sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez MKRPA:        

13 093,00 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2018 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  4

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

oraz DDA)  20

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 38

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie    0

2. Psycholog:

a) Osoby z problemem alkoholowym 2

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

oraz DDA) 8 

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 29

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie 0

3. Psychiatra: 

a) Osoby z problemem alkoholowym 9

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

oraz DDA) 15

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 27

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie 0

Łącznie w 2018 roku udzielono 283 porad.

PUNKT KONSULTACYJNY 2018 ROK

PLAN 70 000,00 zł

WYDATKI 4110 826,56 zł



4170 11 268,94 zł

4260 7 873,98 zł

4300 26 104,00 zł

4400 704,42

4480 410,00 zł

RAZEM
47 187,90 zł

ZWRÓCONE ŚRODKI
22 812,10 zł

826,56 zł
Składki z ubezpieczenia społecznego zapłacone od umowy zlecenie 
zawartej z emerytem

11 268,94 zł
Wypłata wynagrodzenia dla psychologa

7 873,98 zł
Zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody

16 000,00 zł
Zapłata faktur za usługi świadczone przez psychiatrę

9 600,00 zł
Zapłata faktur za usługi porad prawnych

504,00 zł
Opłata za kanalizację

704,42 zł
Zapłata faktury za czynsz

410,00 zł
Zapłata podatku od nieruchomości

razem 47 187,90 zł


	SPRAWOZDANIE
	z realizacji uchwały nr XXXVII/383/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”.

