
SPRAWOZDANIE z realizacji uchwały nr II/19/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 
dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”.

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2019 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 2019:

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: 494 366,00 zł wykonanie: 408 169,75 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej plan: 70 000,00 zł wykonanie: 61 930,30 zł.

3. Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” plan: 718 610,00 zł 

wykonanie: 716 511,72 zł.

BIURO   SPRAW SPOŁECZNYCH  

Cele strategiczne zostały zrealizowane poprzez:

I. Wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym.
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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. 

W/w konkurs został rozstrzygnięty zarządzeniem nr OR-I.0050.33.2019 Prezydenta Miasta 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. Dofinansowane zadania:

1. działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez zorganizowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży poprzez dofinansowanie obozów, kolonii, półkolonii, które powinny być 

integralnym elementem programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego i uzupełnieniem 

całorocznej pracy z dziećmi w tym zakresie:

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

publicznego: „Lato pełne przygód” kwota dotacji: 70 740,00 zł.

Łącznie na realizację zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczono kwotę: 70 740,00 zł

II. Sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, 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 stycznia 2019 roku zarządzeniem nr OR-I.0050.3.2019 

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.0050.40.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Ślaskiego z dnia 08 lutego 

2019 r. 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 21 lutego 2019 r. 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:
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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 w wymiarze: 33 godzin, liczba osób objęta 

świadczeniem: 33 

b) sesja psychoterapii grupowej w wymiarze: 24 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 

144

c) trening psychologiczny w wymiarze: 2 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 20

d) porada diagnostyczna w wymiarze: 73 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 73

e) porada terapeutyczna w wymiarze: 38 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 38

f) grupa wsparcia w wymiarze: 10 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 60

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 w wymiarze: 130 godzin, liczba osób objęta 

świadczeniem: 130

b) sesja psychoterapii grupowej w wymiarze: 11 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 66

c) trening psychologiczny w wymiarze: 6 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 60

d) porada diagnostyczna w wymiarze: 68 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 68

e) porada terapeutyczna w wymiarze: 98 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 98

3) udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej 

uzależnieniem:

a) sesja psychoterapii indywidualnej w wymiarze: 13 godzin, liczba osób objęta 

świadczeniem: 13 

b) sesja psychoterapii grupowej w wymiarze: 20 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 

120

c) porada diagnostyczna w wymiarze: 12 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 12

d) porada terapeutyczna w wymiarze: 40 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 40

e) grupa wsparcia w wymiarze: 4 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 24

4) udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych:

a) sesja psychoterapii indywidualnej w wymiarze: 60 godzin, liczba osób objęta 

świadczeniem: 60 

b) sesja psychoterapii grupowej w wymiarze: 11 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 66

c) trening psychologiczny w wymiarze: 3 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 30

d) porada diagnostyczna w wymiarze: 42 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 42

e) porada terapeutyczna w wymiarze: 62 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 62
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f) grupa wsparcia w wymiarze: 1 godziny, liczba osób objęta świadczeniem: 6

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

opiekunów dzieci i młodzieży:

a) sesja psychoterapii indywidualnej w wymiarze: 20 godzin, liczba osób objęta 

świadczeniem: 20 

b) sesja psychoterapii grupowej w wymiarze: 7 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 42

c) porada diagnostyczna w wymiarze: 24 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 24

d) porada terapeutyczna w wymiarze: 30 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 30

e) grupa wsparcia w wymiarze: 9 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 54

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: 70 000,00 zł.

III. 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 Plan Wykonanie Liczba 

uczestnikó

w

Czas trwania

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny 4 625,00 zł 4 621,49 zł 25 5 dni (4h 
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nr 4 jednodniowo)

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 2

4 405,00 zł 4 402,97 zł 25 5 dni (4h 

jednodniowo)

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 5

4 030,00 zł 4 026,48 zł 50 5 dni (4h 

jednodniowo)

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 7

4 340,00 zł 3 961,96 zł 25 5 dni (4h 

jednodniowo)

5 Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 1

4 500,00 zł 4 496,37 zł 25 5 dni (4h 

jednodniowo)

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 3

3 910,00 zł 3 908,50 zł 25 5 dni (4h 

jednodniowo)

7 Zespół Szkół nr 1 4 120,00 zł 4 104,52 zł 25 5 dni (4h 

jednodniowo)

8 Szkoła Podstawowa nr 2 4 550,00 zł 4 405,62 zł 45 5 dni (4h 

jednodniowo)

9 Szkoła Podstawowa nr 3 2 740,00 zł 2 320,98 zł 20 5 dni (4h 

jednodniowo)

Łącznie 37 220,00 

zł

36 248,89 zł 265

b) Bank Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego

lp. Nazwa podmiotu plan wykonanie Realizowany program

1 Szkoła Podstawowa nr 3 3 240,00 zł 3 240,00 zł Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 1

3 490,00 zł 3 480,71 zł Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 2

4 268,00  zł 4 267,80  zł Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 3

2 170,00 zł 2 169,16 zł Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

5 Zespół Szkół nr 1 5 518,00 zł 5 518,00 zł Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

6 Szkoła Podstawowa nr 2 3 948,00 zł 3 707,00 zł Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

7 Szkoła Podstawowa nr 1 6 899,00 zł 6 899,00 zł Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny 6 450,00 zł 6 449,65 zł Archipelag Skarbów
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nr 6

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 5

6 530,00 zł 6 530,00 zł Program Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

Łącznie 42 513,00 zł 42 261,32 zł

Łącznie na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym realizowanych przez placówki oświatowe  z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego zaplanowano kwotę: 79 733,00 zł wykonanie: 78 510,21 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.

Program Archipelag Skarbów

Program Archipelag Skarbów opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, w którym przyjmuje 

się, że „treści programu muszą dotyczyć kluczowych rozwojowo tematów i uruchamiać głębokie, 
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silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany postępowania”. Program jest 

ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących, 

które mają udokumentowany w badaniach związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań 

problemowych. Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi 

pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości. Uczestniczenie w 

programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, 

które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki). 

IV.  Zakup 400 egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „ANTIDOTUM. Profilaktyka. 

Wychowanie. Zdrowie” oraz zakup 400 egzemplarzy kwartalnika „FENIX Psychoterapia”.

Łącznie na zakup w/w czasopism przeznaczono kwotę w wysokości: 2 996,00 zł.

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

Spotkanie profilaktyczne odbyło się 06 marca 2019 r. 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.

VI. Udział w XXIII Ogólnopolskiej konferencji przeciw przemocy w rodzinie.

Konferencja odbyła się w Krakowie w dniach 20-22 maja 2019 roku. W konferencji wzięło udział 6 

osób. Koszt konferencji: 2 100,00 zł.

VII. Udział w szkoleniu „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego po nowelizacji 

ustawy oraz błędy i uchybienia przy realizacji gminnych programów w kontekście 

rozstrzygnięć nadzorczych i kontroli NIK – aspekty prawno-psychologiczne”

Szkolenie odbyło się w Katowicach w dniu 11 czerwca 2019 roku. W szkoleniu wzięły udział 2 

osoby. Koszt szkolenia wraz z delegacją wyniósł łącznie: 731,75 zł.

VIII. Udział w szkoleniu „Nowe podejścia w pracy z osobami i rodzinami z problemem 

alkoholowym i przemocy – kierunki oddziaływań i zmian; praca z klientem z 

wykorzystaniem dialogu motywującego – motywująca rola M/GKRPA, Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych”.

Szkolenie odbyło się w Zakopanem w dniach 01-03 grudnia 2019 roku. W szkoleniu wzięło udział 6

osób. Koszt szkolenia wyniósł: 6 000,00 zł.
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IX. Sfinansowanie programu w zakresie współpracy i doskonalenia umiejętności 

profilaktyczno-wychowawczych pedagogów szkolnych w Wodzisławiu Śląskim oraz 

wczesnej profilaktyki uniwersalnej: uzależnienia i przemoc w klasach I i II.

Program realizowany był przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w okresie od 01.04.2019 roku 

do 29.11.2019 roku. Kwota przekazana na realizację w/w programu: 10 244,00 zł, wykonanie: 

10 235,90 zł.

X. Przeprowadzenie na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego diagnozy problemów 

społecznych.

Dnia 25 marca 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Panią 

Agnieszką Kot- Cienkosz prowadzącą działalność gospodarczą pn. Agnieszka Kot- Cienkosz 

OFICYNA PROFILAKTYCZNA SBC Szkolenia Badania Consulting z siedzibą przy ul. Dworcowa 

9a/19 30-556 Kraków na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu: Diagnozy 

problemów społecznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Diagnoza została 

opracowana do dnia 28 czerwca 2019 roku. 

W/w diagnoza znajduje się na stronie miasta: https://wodzislaw-slaski.pl/miejska-komisja-

rozwiazywania-problemow-alkoholowych.

Koszt przeprowadzenia diagnozy to: 17 400,00 zł.

XI. 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 2019 roku do sierpnia 2019 roku. Polegał on na zorganizowaniu cyklu 

wycieczek połączonych z wykładami profilaktycznymi. W w/w okresie zrealizowano 10 wycieczek 

w których wzięło udział łącznie ponad 173 osoby. 

Koszt w/w programu: 20 000,00 zł. 

XII. Sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Dnia 06 maja 2019 roku została podpisana umowa  pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Panią 

Moniką Wójcik-Przybyłowicz prowadzącą działalność gospodarczą pn. Ośrodek Profilaktyki 

Społecznej Monika Wójcik-Przybyłowicz z siedzibą przy ul. Wadowicka 12/425, 30-415 Kraków na 

realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia dla sprzedawców napojów 

alkoholowych. Szkolenia składało się z 2 modułów: 
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1. szkolenie pt. „Dostępność napojów alkoholowych dla nieletnich” – kampania informacyjno-

profilaktyczna, 

2. szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych pn. „Nieletni a alkohol”.

Szkolenie odbyło się w terminie od 27 maja 2019 roku do 30 maja 2019 roku. W szkoleniu wzięło 

udział 99 punktów sprzedaży alkoholu. W 42 punktach sprzedaży alkoholu osoba wyglądająca na 

niepełnoletnią została poproszona o pokazanie dowodu tożsamości i alkohol nie został sprzedany, 

w 57  punktach sprzedaży alkoholu osoba wyglądająca na niepełnoletnią zakupiła alkohol.

Koszt w/w szkolenia: 5 940 zł.

XIII. Zorganizowanie I Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”.

Dnia 10 czerwca 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a 

Panem Sebastianem Cienkosz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sebastian 

Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki z siedzibą przy  ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków na 

realizację usługi edukacyjnej  „Event Profilaktyczny” - obejmujący 8 godzin dydaktycznych (8 x 

45min) zajęć profilaktyczno-animacyjnych realizowanych podczas wydarzenia plenerowego: 

I Rodzinny Piknik Profilaktyczny „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”, który odbył się 07 września 

2019 roku przy Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w godzinach od 1100 do 1700.

W cenę organizacji w/w imprezy wliczono: 

1. Busik profilaktyczny – przejażdżki oraz pogadanki profilaktyczne

2. Jazdę Gokartem w Alkogoglach

3. Kule Bumperball

4. Namiot „Bezpieczne wakacje”

5. Dmuchana Zjeżdżalnie 

6. Figloraj 

7. Zabawy rywalizacyjne: Ruroskoczki i Megaproca

8. 400 szt. Bransoletek typu „ silikonki”

9. 700 szt. ulotek

10. 120 szt. balonów

11. Gablota cukier (pozostaje do dyspozycji zamawiającego po zakończonej imprezie)

12. Gablota z atrapami narkotyków i dopalaczy (pozostaje do dyspozycji zamawiającego po 

zakończonej imprezie

13. Alkogogle wraz ze scenariuszami (pozostają do dyspozycji zamawiającego po zakończonej

imprezie)

Koszt w/w umowy: 23 000,00 zł
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XIV. Sfinansowanie zabezpieczenia medycznego podczas imprezy plenerowej. 

Dnia 04 lipca 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Panem 

Mateuszem Kaczmarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FireMed Mateusz 

Kaczmarek z siedzibą przy ul. Bojowników 52, 44-313 Wodzisław Śląski na zabezpieczenie 

medyczne imprezy plenerowej: I Rodzinny Piknik Profilaktyczny „Trzeźwo, zdrowo i 

sportowo”. 

Koszt w/w umowy: 700,00 zł.

XV. Sfinansowanie nagłośnienia oraz usługi konferansjerskiej podczas imprezy plenerowej. 

Dnia 04 lipca 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Panem 

Tomaszem Cibą prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo -

Usługowe „CORAL” Tomasz Ciba, ul. Kamieńska 5A, 44-362 Bluszczów na realizację zamówienia 

polegającego na nagłośnieniu oraz przeprowadzeniu usługi konferansjerskiej podczas imprezy 

plenerowej: I Rodzinny Piknik Profilaktyczny „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”.

Koszt w/w umowy: 2 500,00 zł.

XVI. Sfinansowanie występu profilaktycznego na terenie placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski.

lp. Szkoła Tytuł występu 

profilaktycznego

Klasa Kwota

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 1

„Tolerancja” realizowany przez 

Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

przedszkolaki 

(5-6 latki)

klasy 1-3

klasy 4-6

klasy 7-8

2 000 zł

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 3

„Tolerancja” realizowany przez 

Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

przedszkolaki 

(5-6 latki)

klasy 1-3

klasy 4-6

klasy 7-8

2 000 zł

3 Szkoła Podstawowa nr 3 „Tolerancja” realizowany przez 

Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

klasy 1-3

klasy 4-6

klasy 7-8

1 500 zł

4 Szkoła Podstawowa nr 10 „Tolerancja” realizowany przez klasy 1-3 1 500 zł
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Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

klasy 4-6

klasy 7-8

5 Szkoła Podstawowa nr 2 „Jestem przyjacielem ludzi”

„Ciamajda”

„Więzy krwi” realizowanym przez

Teatr Kurtyna

klasy 1-3

klasy 4-6

klasy 7-8

1 050 zł

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 4

„Tolerancja” realizowany przez 

Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

klasy 0-3

klasy 4-6

klasy 7-8

1 500 zł

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 6

„Tolerancja” realizowany przez 

Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

klasy 0-3

klasy 4-6

klasy 7-8

1 500 zł

8 Szkoła Podstawowa nr 1 „Tolerancja” realizowany przez 

Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

„Pielgrzym czyli o tolerancji i 

empatii”

„Burza mózgów substancje 

psychoaktywne, profilaktyka 

uzależnień”

„Cyberprzestrzeń czyli 

bezpieczny internet, 

zapobieganie cyberprzemocy”

realizowany przez Teatr 

Bajaderka

Klasy 1, 3, 5

Klasy 7, 8

Klasy 6

klasy 2, 4

1 500 zł

500 zł

500 zł

1 000 zł

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 2

„Tolerancja” realizowany przez 

Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

klasy 1-3

klasy 4-6

klasy 7-8

1 500 zł

10 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 7

„Tolerancja” realizowany przez 

Teatr Edukacyjny Małgorzata 

Zając

klasy 1-3

klasy 4-6

klasy 7-8

2 000 zł
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Łącznie na realizację występu profilaktycznego na terenie placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski przeznaczono kwotę: 18 

050,00 zł.

XVII. Zakup materiałów profilaktycznych z kampanii ogólnopolskiej Zachowaj Trzeźwy 

Umysł zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie internetowej https://ulotkiprofilaktyczne.pl/ 

dla instytucji zajmujących się profilaktyką.

Zakupiono:

Słonik – srebrna zawieszka odblaskowa 1000 szt., Ruszam do miasta – edukacyjna karta pracy 

700 szt., Bezpiecznie na drodze. Zapinam pasy 700 szt., Dopalacze? O skutkach zażywania – 

ulotka dla młodzieży i dorosłych 700 szt., Dopalacze? Narkotyki? Jak udzielić pomocy? – ulotka 

profilaktyczna dla młodzieży 700 szt., Marihuana? To ich nie kręci – ulotka profilaktyczna dla 

rodziców i opiekunów 700 szt., Marihuana? To mnie nie kręci! – ulotka profilaktyczna dla młodzieży

700 szt., Alkohol niszczy rodzinę. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Czym jest DDA? – ulotka 

profilaktyczna dla dorosłych 500 szt., Odpowiedzialni rodzice. Profilaktyka zdrowotna w ciąży – 

ulotka profilaktyczno-edukacyjna 500 szt., Nie piję alkoholu w ciąży. Czym jest FAS i FASD? – 

ulotka profilaktyczno-edukacyjna 500 szt., Alkohol niszczy marzenia. Pomyśl, zanim spróbujesz. 

Skutki zachowań ryzykownych – ulotka profilaktyczna dla młodzieży 700 szt., Przemoc w sieci boli 

w realu – ulotka profilaktyczna dla dzieci i młodzieży 500 szt., Smartfon, przyjaciel czy wróg? – 

ulotka dla rodziców 500 szt., Co to jest fonoholizm? – ulotka dla młodzieży 500 szt., Dom to dobro, 

opieka, miłość. Stop przemocy wobec dzieci – ulotka edukacyjno-profilaktyczna 500 szt., Poczucie 

własnej wartości kluczem do szczęścia – ulotka edukacyjna dla rodziców 500 szt., Jak budować 

poczucie własnej wartości u dziecka – ulotka edukacyjna dla rodziców 500 szt., Nie jesteś sam. 

Nie jesteś sama. Stop przemocy wobec dzieci – ulotka profilaktyczna dla dzieci i młodzieży 500 

szt.

W/w  materiały zostały rozdane instytucjom zajmującym się profilaktyką tj. placówki oświatowe dla 

których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, Policja.

Koszt  zakupu w/w materiałów profilaktycznych: 12 876,00 zł.

XVIII. Sfinansowanie programu profilaktyczno-wychowawczego Epsilon dla Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr 1.

Dnia 20 września 2019 roku w/w szkoła zwróciła się z prośbą o możliwość sfinansowania 

programu profilaktyczno-wychowawczego Epsilon w kwocie 2 800 zł. 

W/w kwota została przyznana.
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XIX. Zakup tonera do drukarki w kwocie: 851,16 zł.

XX. Zakup artykułów jednorazowych, które zostały wykorzystane podczas pikniku pod 

hasłem „Zajrzyj do Dziupli”, który odbył się w dniu 14  września 2019 roku w kwocie: 83,78 

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 2019 roku ilość członków 
MKRPA na 
posiedzeniu

Wynagrodzenie – brutto plus składki 
na ubezpieczenie społeczne oraz 
fundusz pracy

1 09 stycznia 4
2 446,93 zł

2 23 stycznia 6

3 06 lutego 5
2 284,62 zł

4 20 lutego 5

5 06 marca 5
2 535,87 zł

6 20 marca 6

7 03 kwietnia 5
2 799,07 zł

8 17 kwietnia 7

9 08 maja 6
2 200,87 zł

10 29 maja 4

11 05 czerwca 5
2 619,07 zł

12 19 czerwca 6

13 10 lipca 4
1 876,76 zł

14 24 lipca 4

15 07 sierpnia 5
2 355,32 zł

16 21 sierpnia 5

17 04 września 5
2 319,97 zł

18 18 września 5

19 09 października 5
2 319,97 zł

20 23 października 5

21 06 listopada 6
3 098,18 zł

22 20 listopada 7

23 04 grudnia 6
1 647,45 zł

24 18 grudnia 5
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Łącznie 28 504,08 zł

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

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok zapłacone z budżetu w 2019 

roku: 386,67 zł.

Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku:

1. ilość osób zaproszonych na rozmowę motywującą: 250

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

przeprowadzili rozmowę motywującą: 96

3. ilość osób zaproszonych celem zapoznania się z opinią biegłych sądowych: 30

4. ilość osób którym przedstawiono opinię biegłych sądowych: 20

5. ilość spraw zamkniętych: 16

6. ilość spraw zawieszonych: 7

7. ilość spraw skierowanych do biegłych sądowych: 49

8. ilość spraw odwieszonych: 2

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

65

10. 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: 58

W 2019 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 62 

wnioski o podjęcie czynności zmierzających do poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego w tym:

a) zgłoszonych kobiet – 10

b) zgłoszonych mężczyzn – 52

c) zgłoszonych przez:

- Zespół Interdyscyplinarny – 35

- Policję – 13

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 

- Prokuraturę – 1

- rodzinę – 12.

II. Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży:

Kontrole przeprowadzone w 2019 roku:
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14 czerwca – 3 punkty sprzedaży

17 września – 1 punkt sprzedaży

25 września – 1 punkt sprzedaży

07 oraz 16 października – 1 punkt sprzedaży

22 listopada – 1 punkt sprzedaży

22 listopada oraz 30 grudnia – 1 punkt sprzedaży

27 listopada oraz 11 grudnia – 1 punkt sprzedaży

Łącznie 9 punktów sprzedaży.

Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży łącznie ze składkami na 

ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy: 6 955,20 zł.

III. Wynagrodzenie za sporządzenie 18 opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 6 480,00 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: 3 100,00 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: 16 829,00 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2019 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  5

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

oraz DDA)  20

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 24

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie    0
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2. Psycholog:

a) Osoby z problemem alkoholowym 1

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

oraz DDA) 11

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 22

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie 0

3. Psychiatra: 

a) Osoby z problemem alkoholowym 7

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

oraz DDA) 24

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 26

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie 0

Łącznie w 2019 roku z Punktu Konsultacyjnego skorzystało 140 osób, którym udzielono 260

porad.

PUNKT KONSULTACYJNY 2019 ROK

PLAN 70 000,00 zł

WYDATKI 4110 1 995,31 zł

4170 29 614,86 zł

4210 400,00 zł

4260 6 327,31 zł

4300 22 782,20 zł

4400 495,62 zł

4480 315,00 zł

RAZEM 61 930,30 zł

ZWRÓCONE ŚRODKI 8 069,70 zł

1 995,31 zł Składki z ubezpieczenia społecznego zapłacone od umowy zlecenie 
zawartej z emerytem

12 014,86 zł Wypłata wynagrodzenia dla psychologa

400,00 zł Zakup artykułów biurowych

6 327,31 zł Zapłata faktury za energię elektryczną i cieplną, wodę

20 800,00 zł Zapłata faktur za usługi świadczone przez psychiatrę

19 200,00 zł Zapłata faktur za usługi porad prawnych

382,20 zł Zapłata faktury za odpady komunalne

495,62 zł Zapłata faktury za czynsz
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315,00 zł Zapłata podatku od nieruchomości

razem 61 930,30 zł
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	SPRAWOZDANIE z realizacji uchwały nr II/19/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”.

