UCHWAŁA NR XXX/219/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U.z 2018., poz. 870),
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.18b z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020r
poz. 713 z póżn.zm) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnić petycji Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej z dnia 15.02.2021r.w sprawie opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
w której wnioskowano o
„- zmniejszenia opłat za rok 2020 proporcjonalnie do okresu przymusowego zamknięcia lokali gastro
i hoteli oraz zwrot tak wyliczonych” nadpłat” w stosunku do możliwości działalności lokali na konta
wskazane przez wnoszących opłaty

᠆ anulowania dokonanych wpłat za rok 2021 (tak rat i całości opłat) za cały okres 2021“
z powodów wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej
składającego petycję o sposobie załatwienia petycji.

w Szczyrku

do

poinformowania

podmiotu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Załącznik do uchwały Nr XXX/219/2021
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
W dniu 15.02.2021 do Rady Miejskiej w Szczyrku wpłynęła petycja Izby Gospodarczej Gastronomii
Polskiej w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Komisja Skarg ,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczyrku dokonała analizy wniesionej petycji
i oceny jej zasadności.
Gminy mają obowiązek realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, które są określone w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Stan epidemii i wprowadzane w związku z tym szczególne regulacje nie zwalniają z obowiązku realizacji
zadań własnych samorządów w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ze
względu na epidemię i mniejsze z tego tytułu wpływy finansowe do budżetu, zmuszają gminę do ich
ostrożnego wydatkowania, aby zapewnić realizację zaplanowanych działań. Należy wskazać, że żaden
punkt handlowy nie ma obowiązku prowadzenia handlu alkoholowego.
W przypadku naszej gminy środki finansowe z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczone
są między innymi na:

᠆ opłacanie psychologa i prawnika realizujących niezbędną pomoc fachową dla rodzin jej potrzebujących
(bardzo liczna grupa mieszkańców z niej korzystających) oraz uczniów z naszych szkół,

᠆ prowadzenie licznych i różnorakich spotkań i szkoleń fachowców w dziedzinie przeciwdziałania
szkodliwości alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków psychotropowych, z uczniami, rodzicami
i nauczycielami,

᠆ prowadzenia programów pomocy psychologicznej i psychoterapii,
᠆ szeroka indywidualna pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, dodatkowe lekcje, dożywianie,
różnego rodzaju alternatywy spędzania wolnego czasu, itp.

᠆ dofinansowanie obozów z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin ubogich i z problemami
alkoholowymi,

᠆ dofinansowanie różnorakich imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych w celu zdrowego spędzania
wolnego czasu,

᠆ budowa i utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, aby dzieci i młodzież mogły prawidłowo
wykorzystywać wolny czas,

᠆ opłacanie dodatkowych godzin dla uczniów w szkołach, których rodzice nie mają możliwości im pomóc
z niezależnych od nich powodów,

᠆ dofinansowanie dojazdów terapeutycznych dla osób uzależnionych,
᠆ w okresie pandemii duże środki finansowe przeznaczane są na środki ochronne do walki z pandemią, zakup
laptopów dla uczniów, ozonatorów do dezynfekcji pomieszczeń i wielu innych wydatków pomocowych dla
mieszkańców miasta,

᠆ gmina dostosowuje środki z opłat za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych we
własnym zakresie na wydatki do swoich potrzeb wyłącznie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem epidemii COVID-19. Jest to pula środków finansowych przeznaczonych na realizację
gminnego programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Należy z całą stanowczością stwierdzić, że sytuacja życiowa naszych Rodzin staje się coraz gorsza,
czego skutkiem jest epidemia CoVID-19. Przymusowe zamknięcie w domach dzieci i młodzieży
i dorosłych, brak kontaktów międzyludzkich prowadzi do różnorodnych zmian psychicznych wśród
społeczeństwa, co na dłuższą metę może być bardzo niebezpieczne.
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Dlatego należy podjąć wszelkie działania aby temu zapobiec i właśnie wyżej opisane działania mogą
temu w miarę posiadanych środków finansowych zapobiec.
Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy, że podjęte przez Urząd decyzje i działania są słuszne
i niezmiernie pomocne dla mieszkańców miasta.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że nie wszystkie wydatki zostały powyżej ujęte uważamy, że
dla dobra mieszkańców miasta, zwłaszcza tych najmłodszych, pod żadnym względem nie można tych
środków finansowych zmniejszać, a zwłaszcza, jak wcześniej zaznaczono że handel alkoholem nie jest
obowiązkowy.
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