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Pan Konrad Kronig
Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Szanowny Panie Prezydencie, pismem z dnia 10.05.2019 roku, doręczonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 14.05.2019 roku, Pan Krzysztof Myszka - Zastępca
Prezydenta, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta, zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na
pytanie: czy i na jakiej podstawie można przeznaczyć środki finansowe pochodzące z gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na
pokrycie kosztów badań lekarskich osób nietrzeżwych z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej
zatrzymanych do wytrzeżwienia w Policyjnym Depozycie Osób Zatrzymanych, w związku
z podejmowanymi przez Policję interwencjami domowymi oraz publicznymi.

Odpowiadając na to pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Zgodnie z art. 41 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeżwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedno Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4)(uchylony);
5)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych;
6)podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych wart. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7)wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów
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społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Wskazane w piśmie Zastępcy Prezydenta koszty badań lekarskich osób nietrzeźwych
zatrzymanych do wytrzeźwienia w Policyjnym Depozycie Osób Zatrzymanych, nie wskazują na ich
bezpośrednie związanie z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Niemniej jednak
mogą stanowić realizację zadań wyszczególnionych wart. 39 i kolejnych Rozdziału 2 .Postępowanle
w stosunku do osób nadużywających alkoholu" ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. W zakresie opłat za pobyt w tego typu placówkach ma zastosowanie art. 421 tej ustawy.
Aby jednak przedmiotowe zadanie mogło być sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, musi ono być zawarte
w Programie uchwalonym przez Radę Miejską na podstawie art. 41 ust. 2 w/w ustawy oraz stanowić
realizację ustawowo określonych działań wskazanych wart. 41 ust. 1 tej ustawy.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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