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Informacje o zgłaszającym uwagi:   
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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

 

Uwaga ogólna  Wnosimy o rozważenie czy gminne 
programy przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomani nie 
powinny zostać poszerzone o 
przeciwdziałanie innym rodzajom 
uzależnień.  

W kompetencjach KCPU wskazano 
wykonywanie zadań w zakresie 
uzależnień behawioralnych. Pytanie 
czy programy realizowane na 
poziomie lokalnym również nie 
powinny zostać poszerzone.  

  

2. 

Art. 2 pkt 4 lit. b w 
części w jakieś 
odnosi się do 
ankiety, jaka ma 
zostać opracowana 
przez Centrum 

Konieczność zapewnienia 
kontynuacji w zakresie danych 
gromadzonych obecnie na 
podstawie sprawozdania PARPA – 
G1 Roczne sprawozdanie z 
działalności samorządów gminnych 
w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  
Ponadto zwracamy uwagę, że 
badanie PARPA-G1 jest ujęte w 
programie badań statystycznych a 
sam wzór sprawozdania określony 

MSWiA wspólnie z GUS, Związkiem 
Powiatów Polskich oraz Związkiem 
Miast Polskich realizują projekt 
stworzenia System Monitorowania 
Usług Publicznych – wdrożenie 
SMUP. Dane do systemu mają być 
pozyskiwane z danych 
gromadzonych w ramach statystyki 
publicznej oraz innych systemów 
gromadzenia danych na poziomie 
krajowym. Odnośnie monitorowania 
sposobu realizacji przez gminy zadań 
związanych z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi dane do systemu 
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jest  w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. 
w sprawie określenia wzorów 
formularzy sprawozdawczych, 
objaśnień co do sposobu ich 
wypełniania oraz wzorów 
kwestionariuszy i ankiet 
statystycznych stosowanych w 
badaniach statystycznych ustalonych 
w programie badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2017  

mają być pozyskiwane ze 
sprawozdań PARPA-G1. 
Jednocześnie system ma zostać 
zasilony danymi z ostatnich 10 lat.  

 

Pytanie zatem czy nowa ankieta 
zastąpi sprawozdanie PARPA-G1 a 
jeżeli tak czy gromadzone dane będą 
zbieżne z gromadzonymi dotychczas. 
Jeżeli ankieta zostanie opracowana 
„od podstaw” i nie zostanie 
powiązana z programem badań 
statystycznych SMUP zostanie 
pozbawiony źródła zasilania.  

Na marginesie wydaje się, że zasady 
gromadzenia danych w ramach 
statystyki publicznej powinny być 
ujednolicane. Tymczasem od wielu 
lat mamy do czynienia ze 
stopniowym rozpraszaniem zasad 
gromadzenia danych.  

 

 

Art. 2 pkt 7  Proponowane brzmienie art. 18(2)  
 
1. Dochody z opłat za zezwolenia 
wydane na podstawie art. 18 lub art. 
181 oraz dochody z opłat 
określonych w art. 111 
wykorzystywane będą na realizację: 
„1) gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii, 
2) zadań realizowanych przez 
placówkę wsparcia dziennego, o 
której mowa w art. 9 

Wnosimy o umożliwienie 
finansowania ze środków tzw. 
korkowego zadań z zakresu 
interwencji kryzysowej.  

Zgodnie z art. 47 ustawy o pomocy 
społecznej interwencja kryzysowa 
stanowi zespół interdyscyplinarnych 
działań podejmowanych na rzecz 
osób i rodzin będących w stanie 
kryzysu.  W ramach interwencji 
kryzysowej udziela się 
natychmiastowej specjalistycznej 
pomocy psychologicznej, a w 
zależności od potrzeb - poradnictwa 
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pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, w ramach 
gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii, o którym mowa w art. 
4(1) ust. 2 – i nie mogą być 
przeznaczone na inne cele, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 
2. 10% dochodów z opłat za 
zezwolenia, o których mowa w ust. 1 
gmina przekazuje do powiatu z 
przeznaczeniem na realizację zadań 
interwencji kryzysowej. 
3. Środki, o których mowa w ust. 2 
stanowią dochód własny powiatu 

socjalnego lub prawnego, w 
sytuacjach uzasadnionych - 
schronienia do 3 miesięcy. 

W praktyce funkcjonowania 
ośrodków interwencji kryzysowej z 
opisanego wyżej wsparcia (jest ono 
udzielane bez badania tzw. kryterium 
dochodowego) często korzystają 
osoby będące członkami rodzin osób 
uzależnionych od alkoholu (w tym 
ofiary przemocy w rodzinie, gdzie 
jednym z czynników sprzyjających 
zachowaniem agresywnym jest 
uzależnienie sprawcy przemocy). Są 
gminy, które dobrowolnie wspierają 
powiat w realizacji powyższego 
zadania, jednak nie jest to działanie 
powszechne. Wydaje się, że gmina, 
która jednak czerpie dochody z 
wydawanych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych powinna 
częściowo partycypować w kosztach 
realizacji w/w zadania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


