UCHWAŁA NR XXXVIII/735/17
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.,
poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2016r., poz 224 z późn. zm) oraz § 1 uchwały nr XVII/310/15 Rady Miasta Katowice z dnia
29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 rok.
RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:
§1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/735/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z realizacji:
Miejskiego Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii
na 2016 rok
Uchwała Nr XVII/310/15 Rady Miasta
Katowice z dnia 29 października 2015r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
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Cele Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok :
a) zapobieganie używaniu środków narkotykowych,
b) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków
narkotykowych

Zadania Programu :
1. Zwiększenie

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:



wspomaganie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem:
 grupa zapobiegania nawrotom prowadzona przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii Oddział w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19: skorzystało 46 osób, 152
godziny zajęć
 grupa edukacyjno-motywująca dla uzależnionych: 17 osób, 96 godzin



wspieranie działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych z zakresu problemów
narkotykowych:


Poradnia Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach
przy ul. Warszawskiej 19:
 poradnictwo: 680 odbiorców, 300 godzin
 terapia indywidualna dla osób uzależnionych: 661 osoby, 270 godzin
 terapia rodzinna: 165 odbiorców, 100 godzin
 grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych: 72 godziny
 program terapeutyczny Candis dla osób z problemem nadużywania
przetworów konopii: 160 sesji indywidualnych dla 40 osób



program „Obecność jako pierwszy gest ku drugiemu człowiekowi – bycie z, przy,
obok – szerzenie profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i narażonym
na uzależnienie oraz ich rodzinom” prowadzony przez Wspólnotę Dobrego Pasterza
w Punkcie Konsultacyjnym i Pomocy Kryzysowej przy ul. Opolskiej 9:
151 dyżurów (8-godzinnych) w (podczas dyżurów przyjmowane są osoby szukające
pomocy dla siebie lub swoich bliskich, prowadzone są rozmowy o charakterze
informacyjnym, interwencyjnym lub wywiad motywacyjny)
26 dyżurów (2-godzinnych) lekarza, porady medyczne z możliwością uzyskania
skierowania na oddziały leczenia uzależnień
204 wyjścia do ludzi potrzebujących na ulice, szpitali, poradni leczenia uzależnień,
noclegowni; spotkania z podopiecznymi Stowarzyszenia PoMoc oraz Sióstr
Misjonarek Miłości
50 spotkań (3 godzinnych) pt. „Wieczór Dobrej Nowiny”, gromadzące osoby
potrzebujące wsparcia w zmaganiu się z problemami swoimi i bliskich








Łącznie 1.000 razy przyjęto osoby zamieszkałe bądź przebywające w Katowicach
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2. Udzielanie

rodzinom, w których
psychospołecznej i prawnej poprzez:

występują

problemy

narkomanii,

pomocy



wspieranie organizacji pozarządowych realizujących taką pomoc- dotacja dla Wspólnoty
Dobrego Pasterza (ul. Opolska 9) oraz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
Oddział w Katowicach



Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach jego
statutowej działalności.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz uzależnień od innych środków
psycvhoaktywnych, 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, poprzez:
a) prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w szczególności

w formie opiekuńczej i specjalistycznej, w tym: świetlic specjalistycznych i ognisk
wychowawczych dla dzieci, klubów specjalistycznych dla młodzieży,


MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (realizowane
równolegle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016r.) Świetlice specjalistyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej adresują swoją pomoc do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat,
uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum, wywodzących się z rodzin
kwalifikujących się do pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami. Mają one na celu
utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez wsparcie funkcji
opiekuńczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych zgodnie ze standardem usług
obejmują zadania takie jak: pobyt dzieci w placówkach w godzinach popołudniowych,
zapewniając wychowankom w tym czasie poczucie bezpieczeństwa i właściwe
warunki do odpoczynku, życia społecznego i nauki przez 5 dni w tygodniu;
wyżywienie składające się z dwóch posiłków dziennie. Głównym celem powyższych
oddziaływań jest efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego
funkcjonowania w dorosłym życiu m. in. poprzez nabycie praktycznych umiejętności
życiowych i społecznych przy jednoczesnym wsparciu rodziny w formie pracy
socjalnej oraz poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
ŚWIETLICE

SPECJALISTYCZNE

Nazwa, numer i adres Świetlicy

Liczba dzieci, które skorzystały
z placówki (narastająco)

Świetlica Specjalistyczna Nr 1, ul. Orkana 7a

24+5*

Świetlica Specjalistyczna Nr 2, ul. Powstańców 3

44+11*
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Świetlica Specjalistyczna Nr 3, ul. Gliwicka 74

42+5*

Świetlica Specjalistyczna Nr 4, ul. Świdnicka 35

48+10*

Świetlica Specjalistyczna Nr 5, ul. Czecha 2

43+11*

RAZEM
201+42*
*liczba dzieci które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych
miejsc w okresie wakacji letnich 2016r.


SPECJALISTYCZNE KLUBY MŁODZIEŻOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ są
kontynuacją pracy socjoterapeutycznej Świetlic specjalistycznych. Kluby
przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12-18 lat, absolwentów szkoły podstawowej,
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych wywodzących się
z rodzin
kwalifikujących się do pomocy społecznej z powodu bezradności
w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w
szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami. Kluby działają
w godzinach
popołudniowych 5 dni w tygodniu. Cele i zadania Klubów są tożsame
z
zadaniami Świetlic Specjalistycznych.

Liczba dzieci, które
skorzystały z placówki
(narastająco)

Nazwa, numer i adres Klubu
Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 1, ul. Orkana 7a

17

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 2, ul. Krakowska 138

26+4*

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 3, ul. Czecha 2

16+4*

RAZEM
59+ 8*
*liczba dzieci które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych
miejsc w okresie wakacji letnich 2016r.


Lp.

1.

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE
DOTOWANE PRZEZ MIASTO KATOWICE – WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ::

Nazwa i adres
placówki
Świetlica
Specjalistyczna
ul. Morcinka 19 a,
Katowice *

Przez kogo prowadzona

Liczba
miejsc

Liczba dzieci
(narastająco)

Fundacja dla Ludzi
Potrzebujących Pomocy
GNIAZDO

40

57
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2.

Młodzieżowy Klub
Wspierania
Rozwoju
Osobistego (typu
specjalistycznego)
ul. Morcinka 19 a,
Katowice

Fundacja dla Ludzi
Potrzebujących Pomocy
GNIAZDO

15

22

Świetlica
Opiekuńcza dla
Dzieci
Rzymsko-Katolicka
3. przedszkolnych im.
Parafia Św. Józefa
15
17
Józefa Robotnika
Robotnika
ul. Mikusińskiego
8, Katowice
* realizowana równolegle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016r

b) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, prowadzonych na terenie szkół,

wg następujących założeń merytorycznych :
forma zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem różnych form oddziaływań o charakterze
sportowym, kulturalnym, zajęć wyrównawczych, w połączeniu z oddziaływaniami o
charakterze psychologiczno–pedagogicznym i edukacyjno- informacyjnymi z zakresu
profilaktyki uzależnień, adresowanych w pierwszej kolejności do dzieci zaniedbanych
wychowawczo i mające na celu nawiązywanie współpracy z rodzicami,
 realizowane przez współpracujące ze sobą instytucje ( np. szkoły, terenowe punkty
pomocy społecznej, uczniowskie kluby sportowe, organizacje pozarządowe, poradnie
psychologiczno – pedagogiczne),
 koordynowane merytorycznie przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły w której
realizowany jest program; wskazane jest aby koordynator merytoryczny posiadał
kwalifikacje dotyczące pracy psychoprofilaktycznej z dziećmi
Programy realizowane w 52 szkołach, w zajęciach uczestniczyło 6.248 dzieci
Rodzaje zajęć:

Ilość godzin

sportowe

3.519

dydaktyczno-wyrównawcze

3.174

artystyczne

3.315

terapeutyczno-pedagogiczne

2.516

imprezy integracyjne

3.041

komputerowe

869

inne rodzaje zajęć

3.691

Razem:

20.125
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zajęcia były prowadzone przez 508 realizatorów oraz 161 wolontariuszy.
Kategorie problemów występujących u dzieci biorących
udział w zajęciach:

Liczba dzieci ze
zidentyfikowanym
problemem

Dzieci, których rodziny korzystają z pomocy MOPS

1.558

Dzieci z rodzin o nieprawidłowej sytuacji wychowawczej

1.298

Dzieci wychowywane przez jednego rodzica

1.257

Dzieci sprawiające problemy wychowawcze

1.294

Dzieci z trudnościami w nauce

2.039

Dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym zdrowotnymi

1.084

Dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, placówek
opiekuńczych

207

Dzieci u których nie stwierdzono powyższych problemów
2.076
Uwaga: powyższe dane z realizacji środowiskowych programów profilaktycznych powtarzają
się w sprawozdaniu z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2016r. (ponieważ są realizowane równolegle w ramach tego Programu)

c) prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych
zajęć
sportowych
realizowanych
poprzez
uczniowskie
kluby
sportowe
i uwzględniających następujące elementy:
 włączanie w zajęcia sportowe dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji
np. materialnej, rodzinnej, wychowawczej,
 podjęcie współpracy ze szkołami w realizacji zadań wynikających z programów
wychowawczych i programów profilaktyki szkolnej,
W celu realizacji tego zadania Wydział Sportu i Turystyki przekazał dotacje następującym
Uczniowskim Klubom Sportowym :
Lp.

Nazwa organizacji

adres

Środki finansowe
przekazane w
ramach umowy
dotacji

ul. Agnieszki 2

20 000,00

1.

UKS DĄB 19

2.

UKS VICTORIA

ul. Marmurowa 18

5 000,00

3.

UKS ŹRÓDEŁKO

ul. Jana Wantuły 11

20 000,00

4.

UKS JUNIOR BASKET

ul. Krzywoustego 11

15 000,00
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5.

UKS 06 KATOWICE – POŁUDNIE

ul. Armii Krajowej 84

8 000,00

6.

UKS 4

ul. Trzech Stawów 10

60 000,00

7.

UKS SP 27

ul. Łętowskiego 18

52 000,00

8.

MUKS NAPRZÓD JANÓW

ul. Nałkowskiej 10

90 000,00

9.

UKS SOKÓŁ 43

ul. Brynicy 7

10 000,00

10.

ZUKS GKS KATOWICE

ul. Józefowska 40

35 000,00

11.

UKS 21 PODLESIE

ul. Malczewskiego 1

15 000,00

12.

UKS LIDER

ul. Sportowa 28

30 000,00

13.

UKS KATOWICE

ul. Ordona 3D

15 000,00

14.

UKS MIKRUS

ul. Karliczka 15

15 000,00

15.

UKS IMPERIUM KATOWICE

ul. Tysiąclecia 29/1

10 000,00

SUMA

400 000,00

W zajęciach uczestniczy około 1.560 osób (dzieci i młodzieży).
d) prowadzenie programów profilaktycznych dla
w zakresie używania substancji psychoaktywnych:

dzieci,

młodzieży

i

rodziców



programy profilaktyczne „Marihuana – prawdy i mity” oraz „Smak życia – debata o
dopalaczach” realizowane przez Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i
Psychoterapii: 270 edycji programów, którymi objęto 6.750 uczniów szkół
gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych (średnia ocena realizacji programu przez
uczestników w skali 1 – 6 to 5,0)



program edukacyjno-profilaktyczny „Narkotyki i Nastolatki – jak rozmawiać
z dziećmi o marihuanie” realizowany przez Stowarzyszenie Śląskie Centrum
Profilaktyki i Psychoterapii: 20 edycji zajęć, którymi objęto 1.112 rodziców uczniów
katowickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych



„Archipelag Skarbów” - program profilaktyki zintegrowanej obejmujący spektrum
problemów dorastania tj. agresję, seksualność, środki psychoaktywne; jedna edycja
programu to 8 godzin lekcyjnych w ciągu 2 dni z uczniami gimnazjum, spotkanie z ich
rodzicami oraz szkolenie Rady Pedagogicznej; prowadzony przez kilkuosobowy zespół
certyfikowanych realizatorów programów profilaktyki zintegrowanej; zrealizowano 6
programów w następujących szkołach:
- Gimnazjum nr 1, ul. Grażyńskiego 17 (uczestniczyło 108 uczniów, ich ocena
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-

programu w skali 1-6 to 4,51)
Gimnazjum nr 4, ul. Graniczna 46 (uczestniczyło 66 uczniów, ich
programu w skali 1-6 to 5,11)
Gimnazjum nr 11, ul. Deszczowa 14 (uczestniczyło 83 uczniów, ich
programu w skali 1-6 to 5,41)
Gimnazjum nr 12, ul. Staszica 2 (uczestniczyło 99 uczniów, ich
programu w skali 1-6 to 5,09)
Gimnazjum nr 19, ul. Spółdzielczości 21 (uczestniczyło 95 uczniów, ich
programu w skali 1-6 to 5,59)
Gimnazjum nr 20, ul. Gen. Jankego 160 (uczestniczyło 111 uczniów, ich
programu w skali 1-6 to 4,92)

ocena
ocena
ocena
ocena
ocena

e) organizowanie dla różnych grup zawodowych konferencji lub szkoleń dotyczących

problematyki używania substancji psychoaktywnych,
 rozprowadzono we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Katowicach pakiety
materiałów profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? to mnie
nie kręci!” ( w skład pakietu materiałów wchodzą scenariusze zajęć, książka „Konflikty
w szkole. Narkotyki w szkole”, audycje profilaktyczno-edukacyjne na płytach CD,
ulotki dla młodzieży i dorosłych, plakaty)

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,

służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez:
a) współfinansowanie lub finansowanie zadań stanowiących realizację Programu, poprzez
udzielanie dotacji lub zlecanie zadań na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych


w okresie sprawozdawczym dotowano 4 projekty realizowanych przez organizacje
pozarządowe:

Wspólnota Dobrego Pasterza w Katowicach w Katowicach, ul. Opolska 9, na realizację
zadania „Obecność, jako pierwszy gest ku drugiemu człowiekowi- bycie z, przy, obok –
szerzenie profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i narażonym
na
uzależnienie oraz ich rodzinom”.
Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 44 736,00.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach, ul. Warszawska 19,
na realizację zadania: „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i członków ich rodzin oraz osób zagrożonych
uzależnieniem – Działalność Poradni Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
oddział w Katowicach – Poradnia dla osób używających i uzależnionych od środków
psychoaktywnych oraz współuzależnionych”.
Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 43 808,00
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Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo” w Katowicach, ul. Morcinka 19a
na realizację zadań:
- „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – Świetlicy
Specjalistycznej w dzielnicy Koszutka”.
Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 147 812,00
- „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – młodzieżowego
klubu specjalistycznego pod nazwa Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego w
dzielnicy Koszutka”.
Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 79 098,00
Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Józefa Robotnika w Katowicach, ul. Mikusińskiego 8
na realizację zadania „ Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej świetlicy opiekuńczej dla dzieci w wieku przedszkolnym w dzielnicy Wełnowiec- Józefowiec”
Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 64 546,00
- w okresie sprawozdawczym zawarto
3 umowy (wszystkie z organizacjami
pozarządowymi) na wykup usług, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych
b) wzmacnianie kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem, poprzez szkolenia
wybranych grup zawodowych, w tym w szczególności pracowników socjalnych, rodzin
zastępczych, pracowników Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka.
 zadnie realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych

dotkniętych
ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez działania
realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej określa katalog, zasady oraz
adresatów świadczeń pomocy społecznej. Art. 7 pkt 13 wyżej cytowane ustawy
określa, że: „Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom
w szczególności z powodu […] narkomanii.
Szeroki katalog form pomocy zawiera:
 opłacenie pobytu w Ośrodku Odwykowym;
 pomoc na żywność, leki, odzież;
 potwierdzenie uprawnieniami do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych pozwalające na bezpłatne korzystanie z usług medycznych;
 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 pomoc w formie usług opiekuńczych i medycznych;
 prowadzenie praca socjalna;
 umożliwienie korzystania z porad prawnych.
Wymienione wyżej formy pomocy kierowane są nie tylko do osób uzależnionych, ale również
do członków rodzin takich osób. Objęcie pomocą i wsparciem całej rodziny zwiększa szanse
na rozwiązanie problem narkomanii. W 2016 roku konsultant ds. uzależnień MOPS
pokierował 1 osobę z problemem używania narkotyków do specjalistycznej terapii
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II. Struktura finansowania Programu.

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan:
Wykonanie:

2.115.058,00 zł
2.102.143,66 zł

tj. 99,39%

a) Wydział Polityki Społecznej
Plan:
Wykonanie:

444.979,00 zł
444.979,00 zł

tj. 100%

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Plan:
Wykonanie:

785.909,00 zł
785.646,72 zł

tj. 99,97%

Dysponenci środków finansowych:

W tym finansowanie działalności 5 specjalistycznych świetlic MOPS i 3 specjalistycznych
klubów młodzieżowych
c) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i szkoły samodzielne:
Plan:
484.170,00 zł
Wykonanie:
471.517,94 zł
tj. 97,39%
Realizowane w placówkach:
Szkoły Podstawowe nr: 2, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 34,
36, 42, 44, 45, 51, 53, 59, 62, 65, 66, 67
Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr: 1, 2, 3, 4
Gimnazja nr: 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 i Zespół Szkół nr 1
Zespoły Szkół Specjalnych nr: 8, 9, 10, 11, 12
VIII LO
d) Wydział Sportu i Turystyki:
Plan:
Wykonanie:
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400.000 zł
400.000 zł

tj. 100 %
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