STANOWISKO WÓJTA GMINY KLEMBÓW W SPRAWIE SKARGI z dnia 2 września 2021 r. Adam Szulc
– Prezes Zarządu Szulc Efekt sp. z o.o. (poz. 9885/2021)
Przedmiot skargi:
„Składamy niniejszym skargę w trybie art. 229 ust. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27) - na Kierownika JST - w
przedmiocie niewykorzystania pełnej kwoty w 2020 r. pochodzącej z funduszu powstałego na bazie
dyspozycji Ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 t.j. z dnia 2016.04.12)
To że niezbicie - jest to deliktem prawnym - wynika expressis verbis z załączonego protokołu NIK z
2012 - za czasów działaności NIK - lege artis kiedy Prezesem był - Jacek Paweł Jezierski
Wiele gmin tak poważnie traktuje przedmiotowy problem że nawet ze swojego budżetu dopłaca do
przedmiotowych celów.
W mniemaniu skarżącego - biorąc pod uwagę poniższą osnowę skargi - taka bezczynność w obliczu
katastrofalnej sytuacji w obszarze walki z patologiami - zasługuje na uwzględnienie skargi i podjęcie
działań sanacyjnych w ramach uzasadnionego społecznie interesu pro publico bono.”
Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2020 (Dział 851
Ochrona zdrowia, Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii oraz Rozdział 85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi) wynosił 117 977,47 zł, wydatkowano kwotę 103 253,45 zł.
Z uwagi na występującą w roku 2020 epidemią COVID-19 oraz w oparciu o zalecenia Państwowej
Agencji Rozwiązywania Alkoholowych, przewidywane było zmniejszenie dochodów z tytułu zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021. W związku z powyższym należało bardzo ostrożnie
dysponować budżetem na rok 2020, aby zapewnić w roku 2021 działania wynikające z ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rezerwa środków w wysokości 14 724,02 zł powstała przede wszystkim z uwagi na zalecenia PARPA,
jak również ograniczenia zajęć/spotkań grupowych oraz wprowadzeniu nauki zdalnej w szkołach.

Z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) wynika, że dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być
przeznaczane na inne cele niż te wymienione w ustawie. Oznacza to m.in., iż kwota środków
finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym powinna zwiększyć pulę środków
przeznaczonych w następnym roku na realizację gminnych programów.
W związku z powyższym środki niewykorzystane w roku 2020 przeznaczone zostały na zabezpieczenie
ww. zadań w roku 2021.
Rok 2021 - Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 128 073,40 zł.
Wykorzystanie środków w roku 2021, stan na 31.08.2021 r.:
- wydatki 78 016,95 zł (realizacja 61%)
- zaangażowanie 111 936,85 zł (realizacja 87%)
Pozostała kwota tj. 16 136,55 zł zabezpieczona jest na zaplanowane zadania m.in. opłaty za biegłych
sądowych, opłaty za koszty postępowania sądowego, przesyłki pocztowe, szkolenia, zakup materiałów
i wyposażenia, opłaty lokalowe.
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