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Zapytanie

Zgodnie z ustawą budżet miasta zasilany jest opłatami za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jaka była
struktura wydatków środków pochodzących z tych opłat w minionej i
obecnej kadencji z podziałem na kwartały? Jakie kwoty były
przeznaczone na poszczególne programy i z jakimi grupami społecznymi
były związane?
Czy prawdą jest, że cześć tych środków przeznaczona jest na
środowisko społeczne związane z emerytami i rencistami? Jeśli tak, czy
środowisko to jest poważnie zagrożone chorobą społeczna jaką jest
alkoholizm? Czy przeprowadzone były badania czy dana społeczność
lub grupa wymaga profilaktyki związanej z tymi opłatami? Jeśli tak
proszę o wynik i analizę badań.
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W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 13 listopada br. wyjaśniam, co następuje.
Struktura wydatków środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w poprzedniej i obecnej kadencji wykazywana jest w układzie
półrocznym. Wydatkowanie środków w dziale 85154 przedstawia część opisowa do
sprawozdań z budżetów, które przedkładane są Radzie Miasta w postaci

informacji

o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza. Sprawozdania publikowane są na stronie
www.umz.zaierz.pl, w zakładce Finanse i Majątek - Budżet Miasta.
Wydatki pochodzące z środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych realizowano zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, zgodnie z przyjętymi programami profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla miasta Zgierza, zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020. Środki, o których mowa przeznaczane są w pierwszej kolejności na działania
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na prowadzenie działalności
terapeutycznej dla uzależnionych i współuzależnionych, na poradnictwo psychologiczne,
specjalistyczne dotyczące uzależnień i problemów życiowych, na prowadzenie świetlic
środowiskowych oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na prowadzenie placówki
wsparcia dziennego, na zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne o charakterze sportowym.
Gmina
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społeczeństwa.

Głównym

celem

tej

profilaktyki

jest przeciwdziałanie

występowania

problemów, które związane są z używaniem środków odurzających. W przypadku alkoholizmu
podstawowym celem tej profilaktyki jest zapobieganie inicjacji spożycia alkoholu, a także
zapobieganie

wynikających

z

tego

faktu

problemów

alkoholowych.

Profilaktykę

drugorzędową, która obejmuje swoim działaniem osoby znajdujące się w grupach wysokiego
ryzyka. Najważniejszym celem profilaktyki drugorzędowej jest zapobieganie występowania
uzależnień u osób z grupy wysokiego ryzyka. Profilaktykę trzeciorzędową dotyczącą osób,
które już są uzależnione. Podstawowym celem tej profilaktyki jest zapobieganie u osoby
zaleczonej, która utrzymuje abstynencję, spożywania alkoholu.
Gmina Miasto Zgierz realizuje również działania na rzecz środowiska osób starszych,
zgodnie z założeniami wspomnianych wyżej dokumentów oraz rekomendacjami PARPA (str.
22), a także na podstawie wskazanych do realizacji w Narodowym Programie Zdrowia celów
dotyczących podejmowania działań niwelujących skutki ubóstwa i zapobieganie wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji osób starszych czy wspierania aktywności osób starszych na
poziomie lokalnym. Wydatki na środowisko osób starszych to około 4% ogólnej kwoty z działu
85154.
Przy tworzeniu wszelkich programów profilaktycznych niezbędne jest przeprowadzanie
diagnozy danych zagadnień. Gmina Miasto Zgierz w tym obszarze posiada Diagnozę
Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasta Zgierza przeprowadzoną pod koniec roku 2018.
Diagnoza opisuje rodzaj i skalę występowania określonych problemów społecznych.
Szczegółowym analizom poddane zostały między innymi kwestie związane ze skalą
problemów alkoholowych, spożywaniem substancji psychoaktywnych, narkotyków, a także te
związane ze zdrowiem psychicznym. Dokumentem związanym z rozpoznaniem stanu zdrowia
lokalnej społeczności oraz ich potrzeb w obszarze profilaktyki

jest także Strategia

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2016 - 2020, przyjęta
uchwałą Nr XX/249/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2016 r. Część analitycznodiagnostyczna Strategii m.in. dotyczy takich obszarów jak ochrona zdrowia, problemy
uzależnień. Rozpoznania stanu zdrowia lokalnej społeczności dokonano także przy okazji
tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Zgierz na lata 2017-2022,
przyjętej uchwałą Nr XLI/527/l 7 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2017 r.

