
SPRAWOZDANIE

z realizacji uchwały nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2021 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.

Dysponenci środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych:

1. Biuro Spraw Społecznych plan: 721 638,00 zł wykonanie: 157 304,09 zł

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej plan: 60 000,00 zł wykonanie: 24 748,48 zł

3. Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” plan: 686 000,00 zł 

wykonanie: 629 516,08 zł

4. Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim plan: 17 000,00 zł wykonanie: 17 000,00 zł

Łącznie w dziale 851 rozdziale 85154 plan: 1 484 638,00 zł wykonanie: 828 568,65 zł

BIURO   SPRAW SPOŁECZNYCH  

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2021 roku:

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 Zespół Szkół nr 1 8 839,00 zł 8 838,99 zł Program  Profilaktyczno-
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Wychowawczy Epsilon

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 5 808,00 zł 5 807,14 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2 514,00 zł 2 509,02 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

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

Wychowawczy Epsilon

5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 5 400,00 zł 5 394,56 zł Przyjaciele Zippiego

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 8 340,00 zł 8 340,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

7 Szkoła Podstawowa nr 10 2 832,00 zł 2 832,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

8 Szkoła Podstawowa nr 1 9 076,00 zł  9 076,00 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

9 Szkoła Podstawowa nr 2 5 684,00 zł 5 683,38 zł Program  Profilaktyczno-

Wychowawczy Epsilon

Łącznie 52 863,00 zł 52 851,09 zł

Łącznie na realizację  zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym realizowanych przez placówki oświatowe  z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego zaplanowano kwotę: 52 863,00 zł wykonanie: 52 851,09 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 
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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.

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.

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

Wychowanie. Zdrowie”.

Łącznie na zakup w/w czasopisma przeznaczono kwotę w wysokości: 957,60 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 26 czerwca 2021 roku do 11 września 2021 roku. Polegał on na zorganizowaniu cyklu 

wycieczek połączonych z wykładami profilaktycznymi. W w/w okresie zrealizowano 12 wycieczek 

w których wzięło udział łącznie 200 osób.

Koszt w/w programu: 26 767,19 zł. 

IV. Sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Dnia 19 maja 2021 roku została podpisana umowa  pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a firmą 

Centrum Działań Profilaktycznych na przeprowadzenie PAKIETU 4S - SPRAWDZONE, 

SKUTECZNE SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW, składającego się z dwóch zakupów 

3



kontrolowanych i dwóch szkoleń dla sprzedawców z czego jedno terenowe dla 140 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych a drugie stacjonarne dla wszystkich zaproszonych sprzedawców

i członków komisji (2h dydaktyczne). 

Koszt w/w szkolenia: 12 900,00 zł.

V. Udział w szkoleniu „Opłata z tzw. „małpek” jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz przykłady wydatków nie mających związku

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem 

negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Koszt w/w szkolenia: 290,00 zł

VI. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tuszy na potrzeby Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota: 18 056,40 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 2021 roku ilość członków 

MKRPA na 

posiedzeniu

Wynagrodzenie – brutto plus składki 

na ubezpieczenie społeczne oraz 

fundusz pracy

1 13 stycznia 6
2 499,97 zł

2 27 stycznia 5

3 10 lutego 6
2 319,97 zł

4 24 lutego 4

5 10 marca 6
2 535,32 zł

6 24 marca 5

7 05 maja 4
2 104,62 zł

8 19 maja 5

9 02 czerwca 5

3 673,52 zł10 09 czerwca 6

11 23 czerwca 5

12 07 lipca 4 2 021,41 zł
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13 21 lipca 5

14 04 sierpnia 4
2 139,97 zł

15 18 sierpnia 5

16 01 września 4

2 767,82 zł17 15 września 4

18 29 września 4

19 06 października 5
1 757,67 zł

20 20 października 3

21 03 listopada 5
2 200,87 zł

22 17 listopada 5

23 01 grudnia 4
1 876,76 zł

24 15 grudnia 4

Łącznie 25 897,90 zł

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

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020r. zapłacone z budżetu w 2021r.:  

1 189,61 zł.

Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku:

1. ilość osób zaproszonych na rozmowę motywującą: 278

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

przeprowadzili rozmowę motywującą: 99

3. ilość osób zaproszonych celem zapoznania się z opinią biegłych sądowych: 17

4. ilość osób którym przedstawiono opinię biegłych sądowych: 14

5. ilość spraw zamkniętych: 20

6. ilość spraw zawieszonych: 21

7. ilość spraw skierowanych do biegłych sądowych: 63

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

28

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: 13
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W 2021 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło           

53 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego w tym:

a) zgłoszonych kobiet – 8

b) zgłoszonych mężczyzn – 45

c) zgłoszonych przez:

- Zespół Interdyscyplinarny – 22

- Policję – 20

- rodzinę – 7

- MOPS – 3

- Sąd – 1

II. Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży:

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku:

17 września – 2 punkty sprzedaży

29 października – 1 punkt sprzedaży

16 grudnia – 1 punkt sprzedaży

Łącznie 4 punkty sprzedaży.

Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży łącznie ze składkami na 

ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy: 3 014,93 zł. 

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

uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 8 194,42 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: 1 200,00 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: 5 093,00 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: 453,80 zł.

VII. Opłata dla Komornika Sądowego za doręczenie korespondencji: 438,15 zł.
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STRAŻ MIEJSKA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Zgodnie z umową nr SM.3026.3.2021 z dnia 11.03.2021r. środki w wysokości 17 000,00 zł zostały 

przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem

dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim na zakup materiałów profilaktycznych, 

które zostały wykorzystane podczas kampanii społecznych z zakresu zwiększania bezpieczeństwa

ruchu drogowego.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2021 roku w ramach Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i 

rodzin z problemem alkoholowym funkcjonowały dyżury specjalistów: psychiatry oraz prawnika. 

Ilość przeprowadzonych konsultacji z wyodrębnieniem poszczególnych kategorii klientów:

1. Prawnik:

a) Osoby z problemem alkoholowym  8

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

oraz DDA)  25

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 15

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie  0

2. Psychiatra:

a) Osoby z problemem alkoholowym 1

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

oraz DDA) 3

c) Osoby doznające przemocy w rodzinie 7

d) Osoby stosujące przemoc w rodzinie 0

Łącznie w 2021 roku z Punktu Konsultacyjnego skorzystało 59 osób, którym udzielono 119 

porad.

PUNKT KONSULTACYJNY 2021 ROK

PLAN 60 000,00 zł

WYDATKI 4110 73,85 zł

4170 18 720,00 zł

4300 5 954,63 zł

RAZEM 24 748,48 zł

NIEWYKONANY PLAN 35 251,52 zł
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73,85 zł Składki z ubezpieczenia społecznego zapłacone od umowy zlecenie 

zawartej z emerytem

18 720,00 zł Wypłata wynagrodzenia dla prawnika

5 954,63 zł Zapłata faktur za usługi świadczone przez psychiatrę

razem 24 748,48 zł
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