UCHWAŁA NR XX/132/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Piła w wysokości 10.868,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na podejmowanie w 2016 roku czynności
przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.) wobec osób nietrzeźwych z terenu
Miasta Wągrowca.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938,1646, w Dz. U. 2014r.
poz.379,911, 1146,1626,1877, w Dz. U. 2015r. poz.238, poz.532,poz.1045,poz.1117,poz.1130,poz.1189,
poz.1190,poz.1269, poz.1358,poz.1513, poz.1830,poz.1854,poz.1890,poz.2150, w Dz.U. z 2016r. poz.195.
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Uzasadnienie
Art. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu
zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu
pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania
działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Art. 4 ustawy stanowi ponadto, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gmin.
Zgodnie z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań publicznych może być
realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki
międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest
szczególnie utrudnione wobec osób, które zgodnie z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymagają doprowadzenia do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej
lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – w
przypadku, gdy nie jest właściwe doprowadzenie do miejsca zamieszkania.
Izba wytrzeźwień jest podmiotem najlepiej przygotowanym do przyjmowania osób, które swoim
zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w
okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. Izba
zapewnia zachowanie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych i opiekę wykwalifikowanego
personelu. Doprowadzanie oraz przetrzymywanie osób nietrzeźwych w Komendzie Policji lub w Szpitalu
dezorganizuje pracę tych jednostek.
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła umożliwi zapewnienie przez Ośrodek Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, w ramach którego działa Dział Opieki nad Osobami
Nietrzeźwymi, całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu Miasta Wągrowca
oraz prowadzenie w stosunku do nich przez ten Ośrodek działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz innych
działań o charakterze profilaktycznym.
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