URZAIT GMINY RY.tsN{
l3-220 i{:',n0, '.rl Lubawrln I
wo.j. \,:, : tlllisko.traz;if ,:li1.
tei..r,i (rl-23) 69ii gfi i i

)trP

i7:

r :13'890,8'pr, ritil:4,tltt

Rybno, dnia 29 stycznia 2020 r.

oR.8141.1.2020

Klub Radnych Gminy Rybno
,,Zjednoczeni dla Gminy Rybno"

W zwi4zku z pismem Klubu z dnia 12 stycznia br., dorgczonym w dniu 16 stycznia
2020 r., dot. podzialu Srodk6w finansowych na realizacjE Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii, uprzejmie
wyjaSniam co nastgpuje.

Prowadzenie dzialaf, zwi4zanych z prolilaktyk4 i rozwlqzywaniem problem6w
alkoholowych oraz integracji spolecznej os6b uzaleZnionych od alkoholu naleZy do zadah
wlasnych gmin (art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 26 pu2dziemlka 1982 r. o wychowaniu w
trze2woici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z po2n.
zm., dalej zwanej jako ,,ustawa" ). Zgodnie z tym unormowaniem zadania te obejmuj4 w
szcze96lnoSci:

1) zwigkszanie dostgpnoSci pomocy terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej dla os6b

uzaleZnionych od alkoholu;

2) udzielanie rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy alkoholowe,

pomocy

psychospoiecznej i prawnej, a w szczeg6lnoSci ochrony przed przemocq w rodziniel

prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiqzywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w
szczeg6lnodci dla dzieci i mlodzie2y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajgi
sporlowych, a Iakze dzialan na necz doZywiania dzieci uczestnicz4cych w
pozalekcyjnych programach opiekuriczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

3)

4) wspomaganie dzialalnoSci instytucji, stowarzyszeir
rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych;

i

os6b fizycznych, sluZ4cej

5) podejmowanie interwencj i w zwi4zku naruszeniem przepis6w okreSlonych w
art. 13r i 15 ustawy oraz wystQpowanie przed sqdem w charakterze oskarZyciela
publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie

i

finansowanie

centr6w integracji spolecznej.
Realizacja wy2ej wymienionych zadari jest prowadzona w postaci gminnego programu

profilaktyki

i

rozwi4zywania problem6w alkoholowych, stanowi4cego czg3i strategii
rozwi4zywania problem6w spolecznych, uchwalanego corocznie przez radg gminy. Program
jest realizowany przez o5rodek pomocy spolecznej, o kt6rym mowa w przepisach o pomocy
spolecznej lub inn4 jednostkg wskazan4 w programie. W celu realizacji programu w6jt
(burmistrz miasta, prezydent miasta), moZe powolai pelnomocnika.

Zgodne natomiast z art. 182 ustawy, dochody z oplat za zezwolenia wydane na
podstawie art. 18 lub art. 18r oraz dochody z oplat okreslonych w art. 11rtej ustawy
wykorzystane bgdq na realizacjE:

1) gminnych program6w profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych
oraz Gminnych Program6w, o kt6rych mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzialani.t narkomanii,

2)

zadah realizowanych przez plac6wkg wsparcia dziennego,

o kt6rej mowa w

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej, w ramach gminnego
programu profilaktyki rozwi4zyvania problem6w alkoholowych oraz Gminnych

i

Program6w, o kt6rych mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005
przeciwdzialaniu narkomanii - i nie mogq byi ptzeznaczane na inne cele.

r.

o

Unormowanie art. 182 ustawy Sci5le okresla cel, na jaki przeznaczone mog4 byi Srodki
finansowe uzyskane z oplat za korzystanie z zezwolef' na sprzedu2 napoj6w alkoholowych
pobieranych w trybie art. 111 oraz oplat za wydanie zezwolenia na podstawie art. 18 lub art.
l8r cyt. ustawy. Dochody z oplat, o kt6rych mowa wy2ej nie mogq by6 zatem przeznaczane
przez samorz4d gminny na og6lnie rozumiane wykonywanie postanowieri ustawy w zakresie
wychowania w trzelwoici i przeciwdzialania alkoholizmowi, ani tym bardziej na inne cele.
Samorz4d gminny uchwalaj4c gminny pogram profilaklyki rozwieyzywania problem6w
alkoholowych, ma wigc obowi4zek kaZdorazowego sprawdzania, czy przy przeznaczaniu
Srodk6w pienigZnych, stanowi4cych dochody ze wskazanych wyZej oplat, okreSlone zadanie
jest zwi4zane z rcalizacjqtakiego programu.

i

w

Wskazane wy2ej przepisy nie ustanawiaj4 obowi4zku zawarcia w uchwale rady gminy
sprawie przyjgcia gminnego programu profilaktyki
rozwi4zywania problem6w

i

alkoholowych, zapis6w dotyczqcych podzialu Srodk6w finansowych na realizacjg tego
programu ani szczeg6lowego wykazu rozdysponowania Srodk6w pienigZnych.

Dlatego ze wzglgdu na zmiennoSi wplyw6w do budZetu Gminy Rybno z oplat za
zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy oraz z oplat okreslonych w art.
ll1 ustawy, co powoduje koniecmo66 czgstego dostosowyvania realizowanych cel6w do
aktualnie posiadanych Srodk6w finansowych, odst4piono od zawarcia w uchwale Rady
Gminy Rybno nr XYIl112l19 z dnia 1l grudnia 2019 r. w sprawie przylgcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii na rok 2020, zapis6w dotyczqcych podzialu Srodk6w finansowych na realizacjg
tego programu oraz szczeg6lowego wykazu rozdysponowania Srodk6w pienig2nych na cele
okedlone w tej uchwale w roku 2020. Nale2y tu wskazai, i2 uchwala ta zostala po jej
podjgciu przedstawiona Wojewodzie Warmirisko Mazurskiemu, sprawuj4cemu nadz6r nad
dzialafnoSci4 gminn4 i organ ten nie wni6sl zastrzeZen do tego aktu prawnego.

Zpowulaniem
Otrzymuj4:
- w/w klub radnych,
- a/a.

