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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ministerstwo Zdrowia

Informacje o zgłaszającym uwagi:
Urząd
Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich
Osoba do kontaktu
Bernadeta Skóbel
e-mail
bs@zpp.pl
tel.
503093567
Uwagi:
Część dokumentu,
do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Uwaga ogólna

Treść uwagi (propozycja zmian)

W wielu punktach sprawozdania
wskazano nazwy programów bez
nawet lakonicznego odniesienia się
do konkretnych działań i celów oraz
rezultatów, które zostały osiągnięte
poprzez te programy.

Uzasadnienie uwagi

Taki sposób przedstawienia danych
zmniejsza walor informacyjny
sprawozdania. Nie można ocenić czy
działania podejmowane w ramach
1.
różnorakich programów były
skuteczne i czy ich realizacja realnie
przyczyniła się do zmniejszenia
problemu lub pomogła w jego
lepszej diagnozie.
Wstęp strona 5
W informacji znalazło się zdanie, że
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
„Niewielka liczba
cyt. Dodatkowo należy zauważyć, że i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
gmin realizujących
na realizację zadań niezgodnych z
zawiera otwarty katalog zadań jakie
efektywne
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i gmina może realizować w ramach
oddziaływania
przeciwdziałaniu alkoholizmowi w
działań związanych z profilaktyką i
profilaktyczne.”.
postaci inwestycji na budowę
rozwiązywaniem problemów
2.
obiektów sportowych wydano kwotę alkoholowych. Ich finansowanie jest
Oraz strona 57
prawie pięciokrotnie większą niż na
zgodne z prawem o ile zadania te
programy o naukowo potwierdzonej zostały przewidziane w programie
skuteczności.
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Podobne sformułowanie znalazło się Wątpliwości zatem budzi teza
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Strona 39

telewizji publicznej oglądają
reklamy piwa, niż programy
edukacyjno-informacyjne na
temat szkodliwości alkoholu.

3.

4.

na stronie 57.
W sprawozdaniu znalazło się zdanie
cyt. dwa razy dłużej widzowie

Strona 83 Działania
podejmowane przez
inne podmioty

Wniosek o uzupełnienie
sprawozdania o bardziej
szczegółowe efekty kontroli w
zakresie nieprawidłowego
wydatkowania środków przez gminy.

postawiona w sprawozdaniu.
W sprawozdaniu brak komentarza
co do tego jaki wpływ na czas
trwania reklam miało zwiększenie
spożycia alkoholu. Zważywszy, że od
lat obserwuje się wzrost spożycia
alkoholu a w samej strukturze
spożycia następuje wzrost spożycia
piwa wskazana informacja budzi co
najmniej zaniepokojenie.
Informacja jest lakoniczna.
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