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I. Wprowadzenie
Pieniądze pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu to jedno ze źródeł zasilających
budżet gminy. Nie mogą one jednak trafiać do wspólnego worka i być wydawane na dowolny
cel. Środki te, nazywane czasami funduszem korkowym (lub kapslowym) powinny być
przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. To, w
jaki sposób najlepiej przysłużyć się temu celowi, gminy określają w gminnych programach
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich od 2011 roku koordynuje działania
osób, które chcą mieć wpływ na to, aby pieniądze z funduszu korkowego były wydawane
przejrzyście, efektywnie i zgodnie z prawem.
Realizacja tego zadania ma służyć wywołaniu dyskusji wokół tematu radzenia sobie
z problemami alkoholowymi i narkomanią na poziomie lokalnym. Aby rozpocząć tę dyskusję,
osoby prowadzące działania zbierały informacje o tym, jak wygląda wydawanie środków
z funduszu korkowego w ich gminach.

1. Podstawy prawne
a. Podstawowe akty prawne
Na tak zwane korkowe składają się środki pochodzące z opłat pobieranych przez
gminy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w art. 18(2)
ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Przepis ten wyraźnie wskazuje,
że uzyskiwane w ten sposób pieniądze mogą być wykorzystane przez gminy tylko na
programy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na
realizację Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Przepisy zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (dalej: uwtpa) mają służyć głównemu celowi ustawy wyrażonemu w art. 1,
który stanowi, że organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są
obowiązane do 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.
Ponadto podmioty publiczne wymienione powyżej mają także obowiązek popierać
tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i
abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich
rodzinom. Podmioty te powinny również zapewnić warunki sprzyjające działaniom tych
organizacji.
Ustawodawca przewidział w art. 2 uwtpa szereg działań, które służyć będą realizacji
wymienionych wyżej celów. Są to:
 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,
 działalność wychowawcza i informacyjna,
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ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów
alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju,
ograniczanie dostępności alkoholu,
leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od alkoholu,
zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji
społecznej.

Zgodnie z treścią kolejnych przepisów ustawy tylko na niektóre z tych działań można
przeznaczać środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

b. PARPA
Istotnym rozwiązaniem wprowadzonym przez uwtpa było powołanie Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), do której właściwości należy
m.in.:
1. przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację,
2. opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań
w zakresie polityki dotyczącej alkoholu i problemów alkoholowych,
3. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz
opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
4. udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom
i osobom fizycznym realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań,
5. koordynacja i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa
odwykowego,
6. zlecanie i finansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
PARPA odgrywa doniosłą rolę w problematyce wydatkowania pieniędzy z funduszu
korkowego. Co roku wydawane są Rekomendacje do realizowania i finansowania Gminnych
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rekomendacje nie mają
wiążącego charakteru, ale stanowią cenną – zarówno pod względem prawnym, jak
i merytorycznym – wskazówkę, w jaki sposób powinien być realizowany fundusz korkowy.
Również, co roku PARPA opracowuje, na podstawie ankiet przesyłanych przez gminy,
raporty dotyczące gminnych działań związanych z wykonywaniem przepisów uwtpa. Jest to
cenne źródło wiedzy na temat sytuacji w gminach i wskazówka, dotycząca prawidłowej
realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym.

c. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zgodnie z art. 4(1) uwtpa prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu należy do zadań własnych gmin. Oznacza to, że środki przeznaczane na działania
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podejmowane przez gminy w tej sferze pochodzą ze środków własnych – dokładnie z
dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonywanie tych zadań obejmuje
w szczególności:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Realizacja tych działań musi być zaplanowana na każdy rok z góry i mieć swoje
odzwierciedlenie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Stanowi on część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
uchwalanej przez Radę Miejską. Program może być realizowany przez ośrodek pomocy
społecznej lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu prezydent
może powołać swojego pełnomocnika.

d. Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bardzo ważną rolę w procesie przygotowywania programu oraz jego realizacji
posiadają członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisje te
powoływane są przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Poza realizacją działań
wyszczególnionych w programie członkowie Komisji mają również obowiązek podejmowania
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowują także
ekspertyzy, dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z
odnośnymi uchwałami rady gminy, miasta oraz wydają opinie, w drodze postanowień,
stanowiące warunek wydania zezwolenia przez prezydenta miasta na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych.
W skład Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotąd nie
określono dokładnych warunków, kto i w jakim zakresie powinien przeprowadzać te
szkolenia. Ma to zostać sprecyzowane dopiero w nowelizacji uwtpa. Zasady wynagradzania
członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa rada miasta w
Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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e. Finansowanie realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w
Programie gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Szczegółowe wartości opłat, w zależności od rodzaju napojów alkoholowych,
określone są w art. 11(1) uwtpa. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy rada miasta, gminy ustala
w drodze uchwały odpowiednią dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Co ważne, liczba punktów sprzedaży
oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
powinny być dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zgodnie z art. 18 ustawy sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie
zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację punktu
sprzedaży. Przedsiębiorca w celu otrzymania takiego zezwolenia musi złożyć stosowny
wniosek. Ważną rolę odgrywa w tym procesie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, której pozytywna opinia jest niezbędna do wydania zezwolenia. Członkowie
Komisji, na podstawie upoważnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, mają prawo do
kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. Zadanie to obejmuje
zarówno kwestie związane np. ze sprzedażą alkoholu nieletnim, jak i możliwość sprawdzenia
czy przedsiębiorca sprzedaje alkohol pochodzący z legalnych źródeł.
Kluczowy dla analizy problemu jest art. 18 (2), który stanowi, że dochody z opłat za
zezwolenia wykorzystywane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na
inne cele. Oznacza to, że sfinansowanie z tych środków działań, które nie mieszczą się w
programach, stanowić będzie naruszenie dyscypliny finansowej.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych stanowi w art. 11 ust.1, że naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z
przekroczeniem zakresu upoważnienia. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na
termin wydania środków pochodzących z korkowego. Niewydane środki rada gminy musi
zgłosić jako wydatki niewygasające. Oznacza to, że będą one mogły być przeznaczone na
realizację programu w roku przyszłym. Niepodjęcie takiej uchwały również będzie
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych1.

2. Metody obserwacji
Rok 2012 był kolejnym, drugim rokiem prowadzenia działań strażniczych na terenie
gminy Orzysz przez Lokalnego Strażnika. Pełny opis metody monitorowania zawarto w
raporcie z monitoringu za rok 2010. Tutaj, gwoli przypomnienia warto jedynie zauważyć, że
1
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monitoring i prowadzone w jego ramach działania mają służyć wywołaniu dyskusji wokół
tematu radzenia sobie przez gminę z problemami alkoholowymi i narkomanią wśród
mieszkańców. Pierwsza faza to diagnoza wydatków gminy z funduszu korkowego, służąca
zebraniu informacji, jak to wygląda w gminie. Druga to dyskusja, na podstawie wyników
diagnozy, z udziałem mieszkańców i władz na temat tego, jak najlepiej owe środki wydawać.
Diagnoza opierała się na badaniu istniejących regulacji i rozwiązań. Badano dokumenty za
okres ostatnich 3 lat (od 2009 rok do 2011 roku). Taki zakres badania umożliwił porównanie
dokumentów; określenie czy i w jaki sposób je zmieniano; sprawdzenie, jakie działania są
wspierane, a jakich zaniechano. Sprawdzano także jak pozyskiwane i wydatkowane są środki,
oceniano pracę gminnej komisji oraz bieżące funkcjonowanie funduszu korkowego.
Jednym z elementów działań strażniczych jest możliwość zapoznania się
monitorowanych instytucji z wynikami badań zanim zostaną upublicznione. W tym celu
raport z monitoringu (w formie wstępnej) prowadzonego w roku 2011 przesłano do
Burmistrza Orzysza i funkcyjnych Rady Miejskiej z prośbą o uwagi. Uwagi uzyskane od
jednego z radnych i od burmistrza zostały przeanalizowane i w ich wyniku doprecyzowano
jeden z zapisów raportu.
Aktualnie, poza powtórzeniem ubiegłorocznych badań dużo uwagi poświęcono na
sprawdzenie poziomu wykorzystania i wprowadzenia w życie proponowanych rekomendacji
wypracowanych w poprzednim okresie badawczym.
Zwrócono także uwagę na zagrożenia dla działań strażniczych i prowadzących je
strażników, które sprecyzowano w poprzednim raporcie. Wtedy za najważniejsze z takich
zagrożeń uznano:
- posądzenie o niską motywację, ostracyzm środowiska, reperkusje pokontrolne,
ośmieszenie w środowisku,
- konflikt interesów w przypadku członkostwa w organizacjach pozarządowych;
możliwość posądzania o ukrywanie złych wyników działań strażniczych w przypadku
uczestniczenia w konkursach na dofinansowanie zadań publicznych i ich wygrywaniu,
- strażnicy w gminach mogą być traktowani jak pieniacze, nie są lubiani w instytucjach
gminnych i mają trudności z załatwianiem spraw własnych,
- działając w dobrej wierze, można „podcinać skrzydła” pożytecznym działaniom,
- groźby, zastraszenie w stosunku do strażnika i jego rodziny.
Aktualnie, po opublikowaniu Raportu z badań za 2010 r. za najważniejsze zagrożenie
w środowisku gminy Orzysz uznaje się:
- posądzenie o niską motywację przez władze i zainteresowanych sprawą urzędników
badanej gminy, co odzwierciedliło się w uwagach burmistrza do przedstawionego
brudnopisu Raportu z 2011 r.,
- „reperkusje” pokontrolne, które przejawiły się zablokowaniem dialogu. Znalazło to
potwierdzenie w nieudanych próbach podjęcia dialogu z władzami chociażby w ramach
zorganizowanej debaty publicznej, w której wziął udział jedynie Przewodniczący Rady
Miejskiej w Orzyszu i jedna radna tej Rady.
Z perspektywy działań strażniczych prowadzonych na terenie Gminy Orzysz w okresie
dwóch lat stwierdza się małe zainteresowanie mieszkańców prowadzeniem działań
strażniczych, czyli sformalizowanemu przyglądaniu się działaniom miejscowych urzędników.
Znajomość środowiska i uwarunkowań społecznych każe tłumaczyć taką sytuację dwiema
przyczynami. Pierwsza z nich to niewiara w możliwość wpływania na zmianę przez
indywidualne osoby, przy jednoczesnej niechęci podejmowania takich działań w ramach
grupy nieformalnej czy też organizacji pozarządowej. Druga przyczyna to obawy związane z
6

ewentualnym wejściem w konflikt z władzami, którym bezpośrednio podlegają instytucje
gminne – największy zakład pracy w gminie i instytucje działające w sferze pomocy
społecznej.
W zasadzie nie stwierdzono większych utrudnień w pozyskiwaniu materiałów do
prowadzonych badań w czasie monitoringu. Pewnym utrudnieniem może być sposób
zamieszczania informacji i dokumentów w witrynie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Orzysz. Wystąpił także przypadek odmowy udostępnienia dokumentów w
postaci protokołów posiedzeń GK RPA, kiedy to decyzją burmistrza dwukrotnie odmówiono
udostępnienia tych dokumentów wnioskującemu.
Z wnioskiem o „przesłanie protokołów ze spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wraz z listami obecności” wystąpiono 20 czerwca 2011 r. i 23 lipca
2012 r. Zarówno w pierwszym przypadku jak i w drugim, wnioskujący otrzymał decyzję
odmowną ze względu na prywatność osób fizycznych, których sprawy rozpatrywane są w
związku z podejrzeniami o nadużywanie alkoholu.
W pierwszym przypadku, w 2011 r. wnioskujący rozumiejąc, że odmowa może
wynikać z braku wiedzy orzyskich urzędników o możliwościach zanonimizowania
dokumentów (to znaczy pozbawienia ich wszelkich cech identyfikacyjnych, pozwalających na
skojarzenie tych informacji z konkretną osobą) zaproponował przekazanie dokumentów – z
zaczernionymi danymi wrażliwymi. W związku jednak z wystąpieniem w tej sprawie do
Burmistrza Orzysza „na piśmie”, odpowiedź uzyskano w czasie, kiedy już minął termin 14 dni,
umożliwiający odwołanie się od decyzji burmistrza do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Tak więc próba polubownego, za wzajemną zgodą, załatwienia sprawy
uniemożliwiła odwołanie się od tej decyzji.
Kiedy podjęto monitoring w/w funduszu w roku kolejnym, 2012, monitorujący znów
wystąpił z wnioskiem o udostępnienie wiadomych protokołów. I tym razem Burmistrz
Orzysza wydał decyzję odmowną, ale wnioskujący, będąc bogatszym w doświadczenia,
odstąpił tym razem od próby polubownego załatwienia sprawy i odwołał się od decyzji
burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Wolsztynie.
Warto tutaj dodać, że zawarte w treści decyzji burmistrza pouczenie o możliwości
odwołania się od jego decyzji (wskazano powództwo do Sądu Rejonowego) było
nieprawidłowe. Zrodziło to refleksję u wnioskującego - czy takie pouczenie wynikało z
niedostatecznej wiedzy urzędników, czy może ze świadomej próby zniechęcenia obywatela
do odwołania się od decyzji.
Dokumenty z tej sprawy zamieszczono w załącznikach tego Raportu. Tutaj warto
podnieść jedynie fakt, że SKO postanowiło uchylić decyzję Burmistrza Orzysza i przekazało
sprawę do ponownego rozpatrzenia, w wyniku czego wnioskującemu żądane dokumenty
jednak udostępniono.
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Zastosowano następujące metody zbierania informacji:
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podmioty
realizujące
zadania

II. Informacje wprowadzające, dotyczące sytuacji w
gminie
1. Informacje na temat Gminy Orzysz, miejsca prowadzenia
monitoringu.
Gmina Orzysz wchodzi w skład województwa warmińsko mazurskiego, sąsiadując z największym polskim jeziorem
Śniardwy, zwanym też Mazurskim Morzem. Zlokalizowanych jest
tutaj 40 miejscowości, wchodzących w skład 26 sołectw. W 2006 r.
mieszkały tu 9999 osoby, a przyrost naturalny ma wyraźną
tendencję spadkową. W gminie zamieszkuje wiele osób wcześniej
pracujących w nieistniejących już PGR-ach.
Na terenie gminy funkcjonuje niewiele zakładów pracy.
Głównie są to instytucje zatrudniające niewielu pracowników oraz
małe firmy, zakłady usługowe. Do największych zaliczyć można
Urząd Miejski w Orzyszu i instytucje jemu podległe oraz Jednostkę Wojskową.
Mieszkańcy gminy mają niewielką możliwość znalezienia pracy w pobliżu swojego
miejsca zamieszkania, a pogłębiająca się niewiara w uzyskanie stałego zatrudnienia
i poprawę swojej sytuacji materialnej, związana jest z ogólną apatią i niską aktywnością
społeczną.
Przeprowadzone badania ankietowe2 wykazały, że na niski poziom tej aktywności
mają wpływ między innymi niewielkie możliwości uczestniczenia mieszkańców w życiu
publicznym i niewielkie możliwości komunikowania społecznego.
Wyraźnie sygnalizowana jest niedostateczna znajomość przez mieszkańców
problemów społeczności lokalnej, co uniemożliwia aktywny udział mieszkańców w "życiu"
miasta i gminy. Ankietowani tylko w 33% określają siebie jako dobrze znających problemy
miasta i mieszkańców. Uwidacznia się mała znajomość uprawnień i obowiązków
obywatelskich przez poszczególne osoby. Tylko 7% ankietowanych stwierdziło, że dobrze zna
swoje prawa, a także obowiązki. Mieszkańcy prezentują niski poziom wiary w możliwości
doprowadzenia przez nich samych do zmian umożliwiających lepsze życie. Duża część
mieszkańców wykazuje brak zainteresowania sprawami społeczności i brak potrzeby
doinformowywania się na tematy istotne dla społeczności lokalnej. Uwidacznia się brak
propozycji odpowiednich zachowań, wzorów aktywności obywatelskiej. Występują małe
możliwości udziału w praktycznych doświadczeniach obywatelskich, a i te występujące są
wykorzystywane w zbyt małym stopniu.
Wydaje się, że pewną szansę łagodzenia wyżej wymienionych braków i niedogodności
daje zespół działań, określany mianem debaty lokalnej, obywatelskiej, rozwijanej na bazie
dobrze funkcjonujących działań strażniczych.

2

Badania przeprowadzone w 2010 r. przez Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu dla
potrzeb projektu pn. „Dziennikarska Akademia Trzeciego Wieku”
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2. Informacja o Lokalnym Strażniku i motywacjach do podjęcia
monitoringu
Osoba prowadząca monitoring, Lokalny Strażnik, mieszka na terenie Gminy Orzysz od
1969 roku. Będąc animatorem społecznym od wielu już lat interesuje się problemem
aktywności społecznej środowiska lokalnego. Próbując rozwijać aktywność lokalną
zainteresował się działaniami strażniczymi, jako metodą aktywizacji obywatelskiej
mieszkańców.
Chcąc sprawdzić w działaniu skuteczność takiego narzędzia, zgłosił akces do
uczestniczenia w projekcie organizowanym przez organizację strażniczą, która zajmuje się
monitorowaniem i upublicznianiem działań, podejmowanych przez instytucje publiczne lub
inne instytucje czy też osoby, mające wpływ na sferę publiczną, w celu poprawienia jakości
ich działań.
Jest także w dużym stopniu prawdopodobne, że w tym, orzyskim przypadku,
działalność strażnicza podjęta została intuicyjnie, podświadomie w wyniku przeszkód, jakie
napotykane są na drodze wiodącej ku aktywności społecznej i obywatelskiej. Nie jest
wykluczone, że to władze gminy poprzez swój stosunek do aktywności społeczności lokalnej
stymulują rozwój tutejszych działań strażniczych.

III. Wyniki badania
1. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zgodnie z art. 41 ust. 2 uwtpa Rada Miejska w Orzyszu corocznie uchwala Gminne
Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z informacji uzyskanych z NIK wynika, że instytucja ta nie prowadziła kontroli
realizacji tych programów w latach 2008-2011. W Gminnych Programach w latach 20092011 nie określano, kto i w jaki sposób w ramach gminnego samorządu ma kontrolować
zaplanowane w tych programach zadania. Takich kontroli, kompleksowo badających stan
realizacji programów, celów określanych programem – nie prowadzi się.
Cele określane w programach formułowane są bardzo ogólnie. Uniemożliwia to z
jednej strony osiąganie tych celów, a z drugiej strony badanie poziomu realizacji tak
sprecyzowanych zadań jest niemożliwe. Np. takie zapisy celów: „Zapobieganie powstawaniu
nowych problemów alkoholowych” czy też „Zmniejszenie rozmiarów tych problemów, które
aktualnie występują” są nieporozumieniem, bowiem nie stosuje się wyliczania ilości czy też
rozmiaru problemów. Jeżeli w celach zawarto zapis: „Ograniczenie i zmiana struktury
spożycia napojów alkoholowych” to bez określenia liczbowego poziomu tego ograniczenia i
zapisu precyzującego, na czym ma polegać zmiana struktury spożycia, cele nigdy nie będą
osiągnięte.
Nie stwierdzono działań polegających na wspomaganiu działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W
gminie nie działa grupa Anonimowych Alkoholików, chociaż w przeszłości taka grupa
regularnie spotykała się.
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Nie zlecano organizacjom pozarządowym działań profilaktycznych, pomimo że część
środków z funduszu "korkowego" nie jest wykorzystywana.
W czasie monitoringu w roku ubiegłym, na wniosek o udostępnienie programu i
planu prowadzenia świetlicy środowiskowej finansowanej z Budżetu Gminy Orzysz
przekazano dokument o treści:
„REGULAMIN ŚRODOWISKOWEJ ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
PRAWA KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY:
- KORZYSTANIE Z POMOCY DYDAKTYCZNYCH, GIER, SIŁOWNI
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU
ŚWIETLICY
- ROZWIJANIE SWOICH ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ
- KORZYSTANIE Z POMOCY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY W
ODBRABIANIU LEKCJI I POKONYWANIU TRUDNOŚCI W NAUCE.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY:
- NIENAGANNE I NALEŻYTE ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS
POBYTU W ŚWIETLICY W STOSUNKU DO KOLEGÓW I
WYCHOWAWCÓW
- DBANIE O CZYSTOŚĆ I ESTETYCZNY WYGLĄD ŚWIETLICY
- DBANIE O CZYSTOŚĆ OSOBISTĄ
- DBANIE O POWIERZONY SPRZĘT
- WYPOŻYCZANIE GIER OD WYCHOWAWCY I ZWRACANIE ICH W
STANIE NIEZNISZCZONYM
UCZESTNICY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE
SPRZĘTU ORAZ JEGO ZNISZCZENIE
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE ZAKAZ UCZĘSZCZANIA NA ŚWIETLICĘ.
O NAGANNYM ZACHOWANIU UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY ZOSTANIE POWIADOMIONA
DYREKCJA SZKOŁY”
Dokument powyższy cytuje się w całości w związku ze stwierdzeniem urzędniczki, że
właściwy program został badającemu doręczony.
Rozumiejąc, że świetlica nie posiadała jednak dokumentów programowych, w ramach
obecnych badań wnioskowano o programy z podmiotów (przedstawionych w poniższej
grafice) finansowanych ze środków GP RPA. Analiza przekazanych programów wykazała, że
sporządzono je w sposób nie w pełni właściwy. Część programów nie zawiera celów, które
prowadzący mieliby osiągnąć poprzez prowadzenie zaplanowanych działań. Niektóre z
programów odwrotnie - posiadały tak dużą ilość celów, przy braku wskazania celu głównego,
że problemem było stwierdzenie, czym właściwie podmiot zajmuje się. Część programów nie
zawierała sprecyzowanych odbiorców, adresatów programu, czyli nie określono osób, do
których działania miały być kierowane. Niektóre programy nie zawierały przedziału
czasowego, na jaki miałyby obowiązywać, dat opracowania, podpisów wykonawcy i
zatwierdzeń organu finansującego.
Od podmiotów prowadzących dofinansowywane działania nie wymagano
dokumentacji określającej zakres i poziom realizacji prowadzonych działań np. okresowych
sprawozdań. Brak takich sprawozdań nie pozwala stwierdzić na ile wydatkowane środki
wykorzystywane były w sposób racjonalny.
Brak poprawnie sformułowanych programów, a także sprawozdań z realizacji tych
programów każe wysnuć wniosek, że organ finansujący działalność nie miał wpływu na
przebieg funkcjonowania placówek. Taki wniosek wspiera także fakt, że w ciągu całego
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badanego okresu, w protokołach posiedzeń GK RPA brak jest zapisów o prowadzonych
działaniach sprawdzających czy analizach funkcjonowania dofinansowywanych podmiotów.

podmioty realizujące zadania GP RPA

Punkt
Konsultacyjny

środowiskowa
świetlica
opiekuńczowychowawcza

szkolna świetlica
wychowawczoterapeutyczna w
Okartowie

zajęcia
profilaktycznointegracyjne ZSO

zajęcia
profilaktycznointegracyjne
Gimnazjum

parafialna
świetlica
środowiskowa

Gminnych Programów RPA zarówno tego na rok 2011 jak i poprzednich, w fazie
planowania, nie poprzedzają diagnozy ani konsultacje z organizacjami społecznymi. W
trakcie ich realizowania i po zakończeniu nie podlegają one ewaluacji. Nie określono, kto,
kiedy i w jaki sposób miałby kontrolować realizację zadań zaplanowanych na bieżący rok i
dokonywać ewaluacji.
Nie nawiązano do Rekomendacji PARPA w kolejnych latach.
Gmina nie posiada procedury konsultacji społecznych, dotyczących planów
wykorzystania środków na rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wprawdzie zarówno
potrzeba posiadania takiej procedury jak i prowadzenie konsultacji nie wynika z ustawy czy
prawa miejscowego, jednak w istotny sposób może się ona przyczynić do skuteczniejszego
rozwiazywania tych problemów.

2. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Zarówno sprawozdanie za rok 2011, jak i sprawozdania wcześniejsze nie zawierają
oceny realizacji celów określonych w kolejnych Gminnych Programach RPA. Realizacja celów,
jako najważniejsze kryterium wykonania Gminnych Programów RPA powinno być szczególnie
uważnie potraktowane w kolejnych sprawozdaniach.
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Fundusz przeznaczany na rozwiazywanie problemów alkoholowych zasilany jest
wyłącznie środkami pochodzącymi z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż alkoholu.
Trzeba zwrócić tutaj uwagę na fakt, że te środki są jedynymi, a nie - jak założył
ustawodawca – „dodatkowym” – źródłem finansowania zadań, wynikających z Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodnie z art. 4(1) uwtpa, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu należy do zadań własnych gmin, finansowanych z ich środków własnych, a
dodatkowo ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Niepokoi też praktyka przenoszenia niewykorzystywanych środków z końcem roku
kalendarzowego do środków bieżących, a następnie wydatkowanie na cele zupełnie
nieprzewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Jest to niezgodne
z art. 4[1] ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
Fundusz pozyskiwany przez Gminę Orzysz z korzystania z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu w ciągu ostatnich trzech lat przedstawiał się następująco:

w 2009 r. zaplanowano 167 000 zł,
a pozyskano kwotę 184 252 zł

wydatki zrealizowane 154 094 zł
nie wydatkowano 30 158 zł
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w 2010 r. zaplanowano 173 466 zł, a
pozyskano kwotę 207 212 zł
wydatki zrealizowane 157 906 zł
nie wydatkowano 49 306 zł

w 2011 r. zaplanowano 173 000 zł, a
pozyskano kwotę 210 742 zł

wydatki zrealizowane 141 044 zł
nie wydatkowano 69 698 zł

Powyższe zestawienie zwraca uwagę na fakt, że corocznie zwiększają się pozyskiwane
kwoty wpłat – głównie jest to związane z rosnącymi wydatkami na spożycie alkoholu - przy
jednoczesnym zmniejszaniu się ilości mieszkańców gminy. Corocznie też zwiększa się kwota
niewydatkowana na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Do ustawowych zadań GK RPA należą cztery grupy działań.
1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów;
2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
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o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których
sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
4. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 Ustawy).
Ad. 1.
Badania zapisów protokołów posiedzeń GK RPA wykazały, że tematyka działań
składających się na Gminny Program RPA poruszana była dwukrotnie. W obu przypadkach
ograniczono się do „omówienia” przez przewodniczącą GK RPA, natomiast nie miało to nic
wspólnego z „inicjowaniem działań” w rozumieniu ustawowego zapisu, określającego
zadania komisji.
I tak w protokole z posiedzenia GK RPA z dnia 22 listopada 2012 r. zawarto zapis
punktu 3 Porządku Posiedzenia:

Zapis przebiegu tego punktu Porządku stwierdza, że:

A w protokole z dnia 13 grudnia w porządku posiedzenia zawarto zapis:

Opisując ten punkt porządku dziennego protokół zawiera następujący zapis:

Powyższe zapisy nie pozwalają stwierdzić, że GK RPA w Gminie Orzysz realizuje
zadanie polegające na „inicjowaniu działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych
programów”. Takie działania, służące „inicjowaniu” należy podejmować przygotowując GP
RPA na kolejne lata.
Ad. 2.
Na posiedzeniu GK RPA w dniu 24 stycznia 2011 r. powołano „Zespół ds. rozmów
interwencyjno-motywacyjnych z osobami mającymi problem nadużywania alkoholu”. W
skład Zespołu weszły osoby: Alicja Owczarek, Magdalena Fijoł, Jadwiga Grad i Jolanta
Rakowska. Zespół spotykał się na posiedzeniach w lokalu Środowiskowej Świetlicy
Opiekuńczo-Wychowawczej w Orzyszu przy ul’ Wojska Polskiego 9c. Posiedzenia miały
miejsce w dniach 3.02. 2011 r., 17.03.2011 r., 21.04.2011 r., 12.05.2011 r., 2.06.2011 r.,
7.07.2011 r., 21.07.2011 r., 21.09.2011 r., 13.10.2011 r., 21.11.2011 r. Łącznie odbyło się 10
posiedzeń Zespołu Komisji ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych. Sprawozdanie za rok
2011 stwierdza, że w trakcie tych posiedzeń przeprowadzono z 42 osobami nadużywającymi
alkohol rozmowy interwencyjne, motywujące do podjęcia leczenia odwykowego i terapii. Na
dobrowolne leczenie do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie – Oddział Detoksykacyjny
skierowano 3 osoby. Z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Piszu III Wydział Rodzinny i
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Nieletnich, o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego w stacjonarnym
zakładzie lecznictwa odwykowego Komisja wystąpiła w stosunku do 14 osób.
Ad 3.
Aktualnie w Gminie Orzysz obowiązuje UCHWAŁA NR XXX/277/01 RADY MIEJSKIEJ W
ORZYSZU z dnia 29 grudnia 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza
miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów na
terenie miasta i gminy Orzysz.
Ustala ona dla terenu miasta i gminy Orzysz liczbę punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alk. (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia: poza miejscem sprzedaży w ilości – 40, w miejscu sprzedaży w ilości – 15.
W/w uchwala ustala także ZASADY USYTUOWANIA MIEJSC I WARUNKI SPRZEDAŻY
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ORZYSZ. Mówi ona, że punkt
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i
w miejscu sprzedaży nie może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie tj. w odległości
mniejszej niż 15 m w linii prostej od budynków: szkół oraz innych placówek oświatowowychowawczych, kultu religijnego, ośrodka zdrowia, komunikacji publicznej.
Jak jest w rzeczywistości? Znany jest przypadek funkcjonowania punktu sprzedaży
alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Na głównej ulicy Orzysza znajduje się punkt
sprzedaży alkoholu z reklamą napojów alkoholowych w witrynie wystawowej. Budynek, w
którym znajduje się ten punkt sprzedaży mieści się w odległości ok. 8 m od budynku szkoły
podstawowej.
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Ad. 4. W ciągu ostatnich 3 lat nie przeprowadzano kontroli składanych oświadczeń o
wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i nie kierowano pism do
Urzędu Skarbowego o skontrolowanie przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe.
Rok 2011 jest kolejnym okresem czasu, w którym GK RPA nie realizuje jednego z
ważniejszych zadań Gminnej Komisji, pomimo zaplanowania takich działań w Gminnym
Programie. Mianowicie nie były prowadzone przez Gminną Komisję RPA kontrole w zakresie
reklamy, promocji i miejsca sprzedaży napojów alkoholowych, w tym sprzedaży alkoholu
nieletnim. Takie kontrole nie były przez burmistrza zlecane, ale i Gminna Komisja nie
występowała do burmistrza o ich zlecenie.
Nie stwierdzono podejmowania przez GK interwencji w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy () oraz występowania przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.
Komisja spotyka się średnio raz w miesiącu w dniu ustalonym przez przewodniczącą.
W wyniku działań komisji w 2011 r. - 14 spraw skierowano do Sądu rejonowego,
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Pułtusku, przeprowadzono rozmowy z 42 osobami
nadużywającymi alkohol, a 24 osoby, dorosłe ofiary przemocy motywowano do zgłaszania
się do miejsc specjalistycznej pomocy.
W GK RPA w Orzyszu zasiada 12 osób. Dla przykładu w mieście Nasielsk komisja liczy
5 osób. W gminie Zielonka komisja również liczy 5 osób. W Morągu komisja liczy 9 osób, w
Malborku 6 osób, a we Wrocławiu liczącym 650 tys. mieszkańców w komisji zasiada 10 osób.
Na podstawie ww. należy stwierdzić, że na 4 ustawowe zadania GK RPA realizuje tylko
2, czyli wykonuje jedynie 50% działań określonych ustawą. Przy tak niskim wykonywaniu
swoich zadań ilość członków orzyskiej komisji jest niewspółmiernie wysoka.

4. Działania profilaktyczne, edukacyjne, informacyjne
W Gminie Orzysz funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych, w
którym przyjmuje psycholog, specjalista terapii uzależnień i referent prawny.
Przeprowadzono następujące programy edukacyjno-profilaktyczne:
- w Szkole Podstawowej w Drozdowie i Szkole Podstawowej w Orzyszu pn.
„Dylematy małej Agaty”,
- w Szkole Podstawowej w Okartowie pn. „Lustro”,
- w Gimnazjum w Orzyszu program artystyczny „Na ostatnia chwilę”.
Według urzędniczki, przesyłającej w zastępstwie pełnomocnika ds. profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych uwagi do niniejszego raportu, Gimnazjum w
Orzyszu realizowało także programy: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie
pal przy nie proszę”, „Jak sobie radzić, gdy brakuje czasu i sił”. Na podstawie sprawozdania z
realizacji Gminnego Programu RPA nie można jednak stwierdzić, że programy te
dofinansowywane były z tego programu.
Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna kolejny rok nie była kierowana do osób
dorosłych, a jedynie do dzieci w formie programów prowadzonych na terenie szkoły.
Przegląd dostępności materiałów informacyjnych przeprowadzony w niektórych instytucjach
gminnych i na słupach oraz gablotach ogłoszeniowych wykazał, że w dalszym ciągu
promowanie zdrowego trybu życia w taki sposób nie jest prowadzone.
Zaniechanie
rozprowadzania
wśród
mieszkańców
gminnego
Biuletynu
Informacyjnego spowodowało utrudnienia w dostępie do tylko tam publikowanej informacji
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o przyjmujących specjalistach (psycholog, prawnik i terapeuta) w Punkcie Konsultacyjnym
oraz o godzinach funkcjonowania środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy
ul. Wojska Polskiego. Na stronie Urzędu Miejskiego poza dwoma materiałami z 2009 r na
temat kampanii "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” nie znaleziono materiałów
informacyjnych o tematyce przeciwalkoholowej.
Wspierana jest działalność świetlicy środowiskowej przy parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa przy ul. Ełckiej 17 w Orzyszu. Prowadzone są zajęcia w środowiskowej świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego.
Prowadzone są także zajęcia w 3 szkołach na terenie Gminy Orzysz. Jest to niezgodne z
rekomendacjami PARPA gdzie sugeruje się, żeby świetlice usytuowane były poza szkołami,
m.in. w celu uniknięcia stygmatyzacji uczestniczących w zajęciach dzieci.
Praktycznie nie są organizowane działania edukacyjne dla społeczności dorosłej,
nieuzależnionej. Z pewnością należy podejmować działania, budujące świadomość zagrożeń,
kierowanych do tej grupy osób, oraz zadbać o informację o miejscach, gdzie można znaleźć
pomoc i materiały informacyjne. Dostępność tych informacji jest warunkiem skutecznej
profilaktyki.

5. Sposób realizacji rekomendacji zaproponowanych na
podstawie monitoringu przeprowadzonego w 2010 r.
W ramach prowadzonego monitoringu dokonano przeglądu poziomu realizacji propozycji
(rekomendacji) zaproponowanych w materiałach za rok 2010.
rekomendacje za rok 2010

Stan realizacji w 2011 r.
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Dokumenty o tematyce antyalkoholowej zamieszczane w BIP
proponuje się wyodrębnić w specjalnej zakładce, co ułatwi
korzystanie z informacji w nich zawartych.

nie zrealizowano, w dalszym ciągu
trudno jest odszukać dokumenty

Proponuje się dokumenty zamieszczane w BIP konwertować
do formatu PDF w taki sposób, aby była możliwość
kopiowania wybranych z nich fragmentów przez
korzystających z BIP internautów.

w dalszym ciągu nie stosuje się
odpowiedniego standardu

Rekomenduje się publikowanie w BIP sprawozdań z wykonania sprawozdania nie są publikowane
Gminnych Programów RPA.
Dokumenty Zestawienie Planowanych Wydatków proponuje
się sporządzać ściśle według zadań sformułowanych w
Gminnych Programach.

nie stosuje się

Coroczne sprawozdania z wykonania Gminnych Programów
proponuje się sporządzać według zadań wyszczególnionych w
zestawieniach planowanych wydatków.

nie stosuje się

Proponuje się corocznie opracowywać program pracy i plan
funkcjonowania świetlicy środowiskowej, a także takich
działań jak zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla uczniów klas
pierwszych Gimnazjum i ZSO oraz zajęć pozalekcyjnych
profilaktyczno-edukacyjnych w szkolnej świetlicy
wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych w Okartowie – finansowanych w
ramach Gminnego Programu RPA.

przedstawiono dokumenty
dotyczące wszystkich
wymienionych zadań, jednak ich
forma nie spełnia ogólnie
stosowanych standardów

Proponuje się planować w Gminnych Programach działania
profilaktyczne, informacyjno-edukacyjne kierowane do
dorosłych bez problemu alkoholowego, czego nie stosowano
w ostatnich latach.
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w dalszym ciągu brak w GP takich
działań

Proponuje się prowadzić w każdym roku ewaluację wykonania nie prowadzi się ewaluacji
Gminnego Programu RPA za rok ubiegły.
Planując działania Gminnych Programów, proponuje się nie stwierdzono konsultacji
korzystać z konsultacji uznanych specjalistów oraz
doświadczeń innych Komisji RPA.
Proponuje się umożliwiać organizacjom i instytucjom, które w nie stwierdzono takich działań
swoim statucie mają zapisy określające ich zaangażowanie w
rozwiązywanie problemów społecznych oraz działania
podejmowane na rzecz promowania abstynencji i trzeźwego
stylu życia, działającym na terenie Gminy Orzysz,
rekomendowanie kandydatów do GK RPA, oraz przyjąć
mechanizm procedowania takich rekomendacji.
Proponuje się zachęcać i włączać organizacje pozarządowe nie stwierdzono takich działań
Gminy Orzysz w działania profilaktyki przeciwalkoholowej,
mając na uwadze także fakt, że ok ¼ funduszu korkowego nie
jest wykorzystywana.
W związku z niewykorzystywanymi środkami pochodzącymi z nie stosuje się
wpłat na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi w kolejnych
latach 2009, 2010 i 2011- co jest niezgodne z ustawą proponuje się uwzględnić te środki w Gminnych Programach
na kolejne lata.
Proponuje
się
rozważenie
zasadności
wypłacania
wynagrodzenia przewodniczącemu GKRPA w związku z
faktem, że już z jego obowiązków służbowych, jako
pracownika Urzędu Miejskiego, wynika opracowywanie
i koordynacja realizacji Gminnego Programu Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych lub też proponuje się uzupełnienie
Gminnego Programu o zapisy legalizujące wypłacanie
wynagrodzenia Przewodniczącemu GKRPA i określające jego
wysokość.
Proponuje się wstrzymywać wypłatę diet osobom
zatrudnionym w instytucjach gminnych w przypadkach, kiedy
posiedzenia Gminnej Komisji RPA odbywają się w czasie
godzin służbowych.
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w dalszym ciągu dodatkowe
wynagrodzenie jest wypłacane, a
nie jest to określone Gminnym
Programem

W związku ze zmianami w strukturze sieci sklepów na terenie Nie wprowadzono zmian w
Gminy i zmianami ilościowymi mieszkańców i innych osób odnośnej uchwale
przebywających czasowo, rekomenduje się rozważenie
potrzeby ponownego przeanalizowania limitów punktów
sprzedaży napojów alkoholowych i dostosowania ich do
potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, co określa ustawa.
Rekomenduje się zlecanie przez burmistrza kontroli w zakresie Zlecania oraz kontroli w dalszym
przestrzegania przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy ciągu nie prowadzi się
nie tylko „w przypadku sygnałów w zakresie nieprzestrzegania
zasad i warunków korzystania wydanych zezwoleń”, lecz także
w celach profilaktycznych.
Proponuje się zatrudniać wychowawców pracujących w nie sprawdzono
świetlicach dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, na
podstawie umowy o pracę, a nie umowy zlecenia.

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Orzyszu proponuje się brak informacji nt. kontroli
przeanalizowanie konieczności prowadzenia częstszych i
bardziej dogłębnych kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej,
dotyczących Gminnego Programu RPA, a w skład zespołu
kontrolującego nie powoływać osób będących członkami
kontrolowanych organów.
Rekomenduje się przeanalizowanie potrzeby dokonania zmian dokonano zmiany polegającej na
w obecnym składzie Gminnej Komisji RPA.
zastąpieniu osoby podejrzanej o
chorobę alkoholową
Proponuje się, aby w skład Gminnej Komisji powoływać w składzie komisji brak
specjalistów, trzeźwiejących alkoholików, terapeutów oraz trzeźwiejących alkoholików
osoby cieszące się zaufaniem społecznym, a jednocześnie o
nienagannej postawie moralnej i bardzo dobrej znajomości
społecznego środowiska lokalnego.
Proponuje się rozdzielenie funkcji pracownika Urzędu nie wprowadzono zalecenia
Miejskiego odpowiedzialnego za opracowywanie i koordynację
realizacji
Gminnego
Programu
RPA
od
funkcji
Przewodniczącego Gminnej Komisji RPA odpowiedzialnego za
kierowanie zespołem koordynującym i realizującym ten
Program, co może zapewnić lepszą jego realizację.
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IV.

Wnioski i opinie

1. Mocne strony gminnych działań z przykładami
Na terenie Gminy Orzysz nie stwierdzono działań, które mogłyby być uznane za „mocne
strony”, działań bardzo dobrze prowadzonych, wyróżniających się na tle innych,
monitorowanych na terenie kraju.
Do ciekawych inicjatyw, realizowanych w różnych gminach naszego kraju, wartych
wprowadzenia i rozwijania na terenie Gminy Orzysz można zaliczyć:
- zlecanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
organizacjom pozarządowym,
- szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych,
-szkolenia nauczycieli w charakterze trenerów programów profilaktycznych,
- publikacja „przewodnika” dla osób zainteresowanych problematyką alkoholową w gminie,
- oznaczanie obiektów, w których prowadzone są działania finansowane w ramach GP RPA,
- udostępnianie plakatów i innych materiałów antyalkoholowych dla organizacji
pozarządowych z terenu gminy,
- zaproszenie organizacji do konsultowania projektu Gminnego Programu,
- działalność profilaktyczna prowadzona przez samych uzależnionych,
- podejmowanie przez Radę Miejską uchwały o środkach niewygasających, przeznaczanych
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- założenie strony internetowej poświęconej w całości działaniom profilaktyki i
rozwiazywaniu problemów alkoholowych,
- całodobowy, lub prowadzony w określonym czasie, telefon zaufania,
- przeprowadzenie diagnozy społecznej będącej podstawą do przygotowania GP RPA,
- właściwy skład GK RPA – zgodny z ustawą i racjonalnymi potrzebami,
- przyjęcie dokumentu w sprawie sposobu powoływania Gminnej Komisji,
- pozyskiwanie karanych do prac społecznych przy profilaktyce,
- deklaracja urzędników ws przeprowadzenia działań naprawczych,
- wyłonienie spośród członków Gminnych Komisji zespołów zadaniowych obejmujących
wszystkie zadania Komisji,
- finansowanie przez Urząd Miejski materiałów biurowych i utrzymania lokalów organizacji
pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- zatrudnienie pedagogów ulicy (inicjowanie i wzmacnianie działań streetworkerskich).

2. Słabe strony prowadzonych w gminie działań
Z dokumentów przedłożonych do badań w ramach monitoringu wynika, że gmina nie zleca
badań, sondaży i ekspertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Również brak badań skutków działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych
prowadzonych w ramach Gminnego Programu należy uznać za słabą stronę jego
funkcjonowania.
Nie stosuje się systematycznego wypracowywania rekomendacji na kolejny rok realizowania
Gminnego Programu w oparciu o doświadczeni z roku minionego.
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Brakuje ogólnodostępnej informacji o planowanych, prowadzonych i zrealizowanych
działaniach.
Nie wspiera się ruchów/działań integrujących dla potrzeb leczenia i samopomocy osób
uzależnionych od alkoholu.

3. Rekomendacje
Poza rekomendacjami wyżej wymienionymi - zaproponowanymi w raporcie z monitoringu
przeprowadzonego w roku 2011, proponuje się:
1. Zaleca się zaplanowanie środków na prowadzenie badań, sondaży i ekspertyz związanych
zarówno z analizowaniem zjawiska uzależnienia w gminie, jak również z badaniem
skutków prowadzonych działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych.
2. Proponuje się poddawanie projektu GP RPA konsultacjom społecznym i zapraszanie do
współpracy przy jego tworzeniu, np. stowarzyszenia i kluby abstynenckie, organizacje
pozarządowe czy instytucje i osoby, na co dzień pracujące nad rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.
3. Zaleca się monitorować stopień realizacji programu (np. kwartalnie), by reagować na
zmiany, wyzwania, mieć stałą kontrolę nad stopniem realizacji zadań i sposobem
wydatkowania środków.
4. Proponuje się uwzględniać sprawozdania za poprzedni rok, rezultaty i aktualne diagnozy
w konstruowaniu programu na rok następny.
5. Przygotować roczne sprawozdania merytoryczne, odnosząc się do każdego z
zaplanowanych celów i z zadań zaplanowanych na dany rok w układzie zgodnym z
kolejnością planowanych zadań, ocenić stopień zrealizowanych zadań.
6. Przeznaczać niewykorzystane środki w danym roku na realizację GP RPA w roku
następnym.
7. Sprawdzić zgodność, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej, limitów i rozmieszczenia
punktów sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie stosowaną praktyką.
8. Prowadzić działania profilaktyczne również wobec dorosłych, którzy nie są uzależnieni.
Np. włączać działania profilaktyczne do imprez organizowanych przez instytucje gminne i
stowarzyszenia.
9. Rozszerzyć działania informacyjne (plakaty, ulotki, strona internetowa, opracowanie
zbioru wiedzy) z aktualnymi informacjami dotyczącymi możliwości, miejsc i godzin
wsparcia dla osób z problemem alkoholowym.

4. Podsumowanie
Wydaje się, że władze gminy nie widzą i nie traktują mieszkańców, jako partnerów, którzy
mogą wprowadzać nowe idee, rozwiązania i działania. W dziedzinie rozwiązywania
problemów alkoholowych widać to bardzo wyraźnie. W wypowiedziach i traktowaniu daje
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się odczuwać, że to władze dają, wspierają, pomagają, informują, ułatwiają. Nie widzi i nie
słyszy się o potrzebie współpracy, o chęci zlecania zadań, o oczekiwaniu na krytyczne,
służące zmianom, opinie mieszkańców.
Niepokoi także negatywne postrzeganie mieszkańców, grup i osób indywidualnych, którzy
podejmują wysiłki polegające na prowadzeniu działań strażniczych. W jakimś stopniu, to
właśnie niewłaściwe działanie i nienależyte traktowanie mieszkańców przez władze
doprowadza do powstawania i rozwijania się obywatelskich ruchów strażniczych.
Badania wskazują, że działalność strażnicza podejmowana jest często w wyniku przeszkód,
jakie napotykają w swojej codziennej działalności organizacje i osoby indywidualne. Chcą oni
sprawdzać, czy instytucje publiczne, przez nich finansowane oraz władze przez nich
wybierane działają prawidłowo.

V.

Załączniki

1. Uwagi do wersji wstępnej Raportu przygotowane przez urzędnika Urzędu Miejskiego
w Orzyszu na prośbę monitorującego + 1 załącznik.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz
z Harmonogramem Wydatków na 2009 r.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz
z Zestawieniem Planowanych Wydatków na 2010 r.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz
z Zestawieniem Planowanych Wydatków na 2011 r.
5. Skład Gminnej Komisji RPA do dnia 4 stycznia 2011 r.
6. Zarządzenie 2/11 Burmistrza Orzysza z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji RPA w Orzyszu.
7. Zarządzenie 8/2012 Burmistrza Orzysza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji RPA w Orzyszu.
8. Skład Gminnej Komisji RPA od dnia 16 stycznia 2012 r.
9. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2001 w sprawie punktów sprzedaży
alkoholu.
10. Dokumenty w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej.
a) Decyzja Burmistrza Orzysza odmawiająca udostępnienia protokołów GK RPA z
dnia 9.08.2011 r.
b) Decyzja Burmistrza Orzysza odmawiająca udostępnienia protokołów GK RPA z
dnia 14.08.2011 r.
c) Odwołanie od decyzji Burmistrza Orzysza do SKO w Olsztynie.
d) Pismo przewodnie do przekazanego przez burmistrza odwołania do SKO.
e) Decyzja SKO w Olsztynie.
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Odpowiedzi monitorującego do uwag, do wersji wstępnej Raportu,
przygotowane przez urzędnika Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- na prośbę monitorującego

Zapewniam, że moją intencją nie było ośmieszanie urzędników i Urzędu, a wszelkie moje
badania przeprowadzone w ramach monitoringu miały jedynie na uwadze badany temat. Ze
wszech miar starałem się, aby raport był obiektywny i odzwierciedlał prawdziwy stan rzeczy.
W raporcie – wg mnie – zawarto wszystkie (udokumentowane w udostępnionych mi
zasobach) działania prowadzone w badanym, czyli w 2011 roku, bez względu na to czy
oceniane były przez urzędników, wykonawców i odbiorców pozytywnie czy negatywnie.
Wierzę, że niżej zaproponowane przez panią Iwonę Borzymowską uwagi, przygotowane w
dobrej intencji i z obiektywizmem, umożliwią mi wniesienie do raportu wielu ważnych
merytorycznie i istotnych zapisów.
Wypada mi jedynie żałować, że uwagi przygotowała i pismo podpisała urzędniczka jedynie
zastępująca odpowiedzialną osobę, zajmująca się poruszaną tutaj problematyką zaledwie od
niewielu dni.
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To wskazanie oparte jest na fakcie. Nie jest to moja ocena sytuacji, lecz wskazanie faktu.
Dodam, że nie działa także grupa Al-Anon, czyli grupa samopomocowa skupiająca krewnych i
przyjaciół alkoholików. Jeżeli jednak w powyższej, cytowanej uwadze zawarte jest
usprawiedliwienie tego faktu, czyli braku w gminie działalności takich grup, czy też może
bezczynności w tym zakresie, to ja musze powiedzieć, że moim zdaniem taka sytuacja nie
jest dobra. W trakcie prowadzonych badań spotykałem się z osobami, które niegdyś
uczestniczyły w spotkaniach grupy AA. Zapytani o obecny brak spotkań stwierdzili, że nie
mają się gdzie spotykać. Warto zastanowić się jednak, czy działanie takich grup byłoby
potrzebne w aspekcie wspomagania terapii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jako animator
społeczny działający w tutejszym środowisku lokalnym od wielu lat, wiem, że na naszym
terenie tworzeniu się grup i ich funkcjonowaniu musi sprzyjać otoczenie społeczne i
instytucje. Przypomnę, że Gminna Komisja RPA ma w swoim regulaminie zapis: „inicjowanie
działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zwrócę także
uwagę na fakt, że zatrudniany w punkcie konsultacyjnym instruktor terapii uzależnień ma
zadanie zajmować się „grupami wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i
współuzależnionych od alkoholu.

W raporcie wyjaśniłem, na jakiej podstawie tak stwierdziłem badając dokumentację za 2010
r. Wniosek o ten dokument przesłałem Burmistrzowi Orzysza z datą 24 listopada 2011 r.
prosząc o „23. Program i plan prowadzenia świetlicy środowiskowej finansowanej z Budżetu
Gminy Orzysz”. Odpowiedź brzmiała: „Ad. 23 Regulamin środowiskowej świetlicy opiekuńczo
wychowawczej – zał. nr 2. Świetlica czynna jest codziennie łącznie z sobotą i niedzielą, w
godzinach 14-20.00”. W załączeniu rzeczywiście znajdował się regulamin cytowany w
raporcie, a nie program czy plan, o który wnioskowałem.
Dodam, że udostępnienie tego dokumentu pozwoliłoby zmienić zapis raportu w tym
zakresie, ale do chwili obecnej wnioskowanego programu nie udostępniono.

Wg autorki ww. uwag wykonywane są sprawozdania miesięczne. Natomiast Burmistrz
Orzysza w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 2 listopada 2012 r. znak
SPIII. 8135.14.2012 napisał:
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Czy więc są miesięczne sprawozdania, czy też nie ma ich? Przyjmując za wiarygodniejszą
wypowiedź Burmistrza Orzysza – zapis w raporcie uważam za właściwy.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 182 : 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 gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
Podkreślenie moje.
Z powyższego wynika, że niewykorzystywanie środków i przenoszenie ich w nadwyżkę
budżetową, na rok kolejny, aby wykorzystać je np. na spłacanie długów – jest niezgodne z
ustawą i może być traktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W
przypadku Gminy Orzysz może zachodzić podejrzenie, że świadomie zaniżane są plany
wykorzystania środków, aby móc przeznaczyć je na inne cele. Takie, zaniżone planowanie,
praktykowane było w ciągu wszystkich trzech, obserwowanych lat.

Zmniejszenie liczby składu tej komisji usprawniłoby jej działanie i zaoszczędziłoby wielu
kosztów. W raporcie zaznaczyłem, że w dużo większych gminach i miastach liczebność
komisji jest mniejsza. Wydaje się, że nie wpływa to na gorszą realizację zadań przez te
komisje.
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Powyższych działań nie ujęto w „Sprawozdaniu z realizacji gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r.” sporządzonego przez pełnomocnik
Barbarę Konopka. W odniesieniu do Gimnazjum zapisano w sprawozdaniu tylko program
artystyczny „Na ostatnią chwilę”, co w raporcie znalazło odzwierciedlenie. Dziękuję za
wskazanie tych ogólnopolskich i regionalnych działań. Uwzględniam je w raporcie na
podstawie tej uwagi, zaznaczając jednak, że działania te nie były finansowane z funduszu
korkowego.

Raport nie zawiera stwierdzenia mówiącego o „braku działalności informacyjnej i
edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych”. Stwierdza on, że „Profilaktyczna działalność
informacyjna i edukacyjna kolejny rok nie była kierowana do osób dorosłych”. Mowa jest o
profilaktyce czyli o działaniach skierowanych do osób nie zagrożonych alkoholizmem.
O działalności punktu konsultacyjnego, który przez autorkę uwag jest podany jako przykład
działań profilaktycznych, jest mowa w raporcie, ale wg. monitorującego nie jest to działanie
profilaktyczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie został objęty badaniem z uwagi na fakt, że jego
działalność nie jest finansowana z funduszu korkowego i w Gminie Orzysz nie realizuje on
Gminnego Programu RPA. Monitoringiem objęto działania finansowane z funduszu
korkowego, bo takie założenie przyjęto na wstępie. Z tego powodu raport nie opisuje działań
ww. Ośrodka. Tym niemniej w którymś z okresów, w których prowadzono badanie (rok 2010
i 2011), sprawdzano tam dostępność materiałów informujących o szkodliwości uzależnień. W
czasie sprawdzenia, takich materiałów nie było. Nie było także informacji na dostępnej
tablicy ogłoszeń. Również rozmowa z obecnymi pracownikami nie pozwoliła stwierdzić, że
takie materiały Ośrodek posiada. Jeżeli obecnie w roku 2013 takie materiały Ośrodek
wydaje, to jest to powód do zadowolenia.

Z punktu widzenia mieszkańców, a taki punkt widzenia wyrażam, zmiana sposobu dystrybucji
spowodowała utrudnienia w dostępie do informacji o funkcjonowaniu tych instytucji.
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Monitorujący poświęcił wiele uwagi, aby stwierdzić, czy wydawane z funduszu korkowego
środki przyczyniły się do uzyskania „rzeczywistych efektów” i czy „szerokie grono
zaangażowanych osób i instytucji” zrealizowało cele określone w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że
prowadzenie działań jak np.: punkt konsultacyjny, programy edukacyjne w szkołach,
świetlice, posiedzenia Komisji RPA itd. nie jest „rzeczywistym efektem”. Są to tylko metody i
narzędzia służące do osiągnięcia określonego celu.
Aby określić „rzeczywiste efekty” należy podejmować odpowiednie działania, których brak
został w raporcie wskazany.
Zwrócono uwagę np. na brak kontroli kompleksowo badających stan realizacji Gminnych
Programów RPA, a w tym brak kontroli sprawdzających czy cele przyjmowane w tych
programach są osiągane. Stwierdzono, że cele określane w programach formułowane są
bardzo ogólnie. Uniemożliwia to z jednej strony osiąganie tych celów, a z drugiej strony
uniemożliwia badanie poziomu realizacji tak sprecyzowanych zadań.
Aby stwierdzić, że „są efekty” niezbędnym jest stawianie diagnozy przed planowaniem
Gminnych Programów, a także prowadzenie ewaluacji po ich wykonaniu. Tylko takie
ewaluacje, przeprowadzane zgodnie z zasadami sztuki, przez osoby czy instytucje niezależne,
są w stanie określić poziom realizacji Gminnych Programów. W ramach monitoringu, taka
ewaluacja stopnia wykonania Gminnego Programu, jako zadanie wykraczające poza ramy
monitoringu, nie została przeprowadzona. Brak jest więc podstaw, aby zawrzeć w raporcie
ocenę zmian, zachodzących w miejscowej społeczności, w zakresie ograniczania bądź
zwiększenia spożywania alkoholu i tego skutków. Jednak, jak stwierdzono w raporcie,
każdego roku zwiększa się w Gminie Orzysz ilość wydawanych pieniędzy na zakup alkoholu.
Gdyby tylko na tej podstawie określać „rzeczywiste efekty”, to wynik nie byłby zadawalający
dla nikogo.

Dziękuję za nadesłane uwagi.
Krzysztof Marusiński
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XL/302/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2009 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK
I. Postanowienia ogólne
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany będzie w ramach
zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy domowej
oraz używania innych substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Orzysz w 2010 roku.
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. / z
późniejszymi zmianami/ w art. 4 ust. 1 stanowi, że „ prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy” oraz ustawa o przeciwdziałaniu
narkomani z dnia 29 lipca 2005 r. art. 10 ust. 1 stanowi również, że przeciwdziałanie narkomani należy do zadań
własnych gminy.
3. Przedstawiony program jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w gminnych programach w latach
poprzednich. Uzupełniany jest o doświadczenia zdobyte w ciągu ostatnich kilku lat. Wykazują one, że należy
kontynuować podjęte wcześniej działania a w szczególności zwiększając efektywność działania profilaktycznego
skierowanego do dzieci i młodzieży.
4. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
są środki finansowe budżetu gminy „fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi”, pochodzące z opłat za wydanie i
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Koordynatorem działań związanych z realizacją Gminnego Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzyszu.
6. Ustala się diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w wysokości 10%
najniższego wynagrodzenia za każde posiedzenie Komisji RPA i powołanych zespołów Komisji.
7. Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych / z wyjątkiem piwa / oraz zasady usytuowania miejsc i
warunków sprzedaży tych napojów określa obowiązująca Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu.
II. Cele programu.
Celami programu są:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2. Zmniejszenie rozmiarów tych problemów, które aktualnie występują.
3. Działalność informacyjno-edukacyjna- wzrost świadomości wśród mieszkańców gminy na temat skutków
nadmiernego
spożywania alkoholu..
4. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
5. Pomoc psychospołeczna, terapeutyczna i prawna rodzinom w zakresie problemów alkoholowych, przemocy
domowej.
6. Promowanie zdrowego stylu życia

III. Zadania
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomani.
Lp. Sposób realizacji zadania

Termin
realizacji

Realizator
Instruktor
Terapii
Uzależnień

1)

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
- indywidualna i grupowa pomoc terapeutyczna dla osób
uzależnionych i współuzależnionych.

5 godz.
tygodniowo

2)

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe

cały rok

Gm. Komisja
RPA

3)

Prowadzenie rozmów interwencyjno -motywacyjnych z osobami
uzależnionymi i współuzależnionymi.

cały rok

Gm. Komisja
RPA

4)

Wdrażanie programów krótkiej interwencji dotyczącej nadużywania
alkoholu i narkomani.

wg potrzeb
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psycholog,
terapeuta oraz
osoby
uprawnione

Uwagi

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Lp
.

Sposób realizacji zadania

Termin
realizacji

1)

Punkt Konsultacyjny – konsultacje psychologiczne, pomoc ofiarom
przemocy domowej i rodzinom z problemem alkoholowym i narkomanii

5 godz.
tygodniowo

Psycholog

2)

Poradnictwo rodzinne w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie –
wspomaganie rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

2 godz.
tygodniowo

Pedagog

3)

Zapewnienie poradnictwa prawnego w zakresie rodzinnych problemów
alkoholowych, narkomanii i przemocy domowej

3 godz.
tygodniowo

Prawnik

Realizator

Uwagi

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Lp. Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Realizator

1)

Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w szkolnej świetlicy
wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z środowisk
zagrożonych

2)

Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla
dzieci i młodzieży z grup ryzyka przy ul. Wojska Polskiego 9c

3)

Programy profilaktyczne ( spektakle teatralne) promujące zdrowy styl cały rok szkolny
życia poprzez profilaktykę od alkoholu, narkotyku i tytoniu, w szkołach
gminy Orzysz

Uprawnione
zespoły, szkoły

4)

Zajęcia profilaktyczno- integracyjne uczniów klas pierwszych
Gimnazjów i ZSO

IX-X

5)

Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych.

VII-VIII

Gimnazja,
ZSO
Konkurs
ofert

6)

Zakup wydawnictw profilaktycznych i informacyjno-edukacyjnych,
plakatów i ulotek.

cały rok

Uwagi

SP w
14 godz. m-cznie Okartowie.
cały rok

Gm. Komisja
RPA

Gm. Komisja
RPA

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomani.
Lp. Sposób realizacji zadania

Termin
realizacji

1)

Utrzymanie, doposażenie istniejącej szkolnej świetlicy wychowawczo- terapeutycznej, środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
Punktu Konsultacyjnego, zakup materiałów pomocniczych do pracy z
dziećmi i młodzieżą.

cały rok

Gm. Komisja
RPA

2)

Współpraca w organizowaniu konkursów, imprez promujących zdrowy
styl życia bez alkoholu i narkotyków z: Domem Kultury, szkołami,
Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Kościołem, MOPS i organizacjami
pozarządowymi .

cały rok

Gm.
Komisja RPA

Realizator

Uwagi

5. Inne zadania.
Termin
realizacji

Lp. Sposób realizacji zadania
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Realizator

Uwagi

1)

Uczestniczenie w organizowanych działaniach w zakresie kontroli
przestrzegania zakazów i ograniczeń sprzedaży, podawania i
spożywania napojów alkoholowych.

cały rok

Gm. Komisja
RPA

2)

Szkolenia doskonalące członków komisji i osób zawodowo związanych
z problematyką alkoholową i przemocą w rodzinie.

cały rok

Gm. Komisja
RPA

3)

Pokrycie kosztów:
- opinii biegłego wydanej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i
wskazania zakładu leczniczego.
- obdukcji lekarskich dla ofiar przemocy będących w szczególnie
trudnych warunkach materialnych

cały rok

Gm. Komisja
RPA

4)

Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych

cały rok

5)
6)

Gm. Komisja
RPA
cały rok
Gm. Komisja
Plenarne posiedzenia Gminnej Komisji RPA oraz powołanych zespołów. –wg potrzeb
RPA
Dożywianie dzieci, które uczestniczą w dodatkowych programach
w ramach.
Gm. Komisja
pomocy psychologicznej w środowiskowej świetlicy opiekuńczoposiadanych śr. RPA , MOPS
wychowawczej.
.finansowych
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/302/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2009r.

Zestawienie planowanych wydatków w 2010 roku.

Dział 851 Rozdział 85154, 85153
Planowana
kwota
wydatku ( zł.)

Zadanie rzeczowe
Zadanie 1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin
1.1. zatrudnienie na podstawie umów zleceń: psycholog, terapeuta
1.2. prawnika
1.3. zakup wydawnictw profilaktycznych i ulotek
Zadanie 2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
2.1. zatrudnienie na podst. umów zleceń
wychowawczyń
2.2.składki na ubezpieczenie społeczne
2.3. składki na fundusz pracy
2.4. zakup materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi
2.5 zakup słodyczy i żywności na uroczystości organizowane w świetlicy
( wigilia, andrzejki , Dzień Matki itp.)
2.6. zakup środków czystości
2.7. zakup energii – woda, ścieki , co i energia elektryczna.
2.8. zakup usług remontowych bieżące naprawy ,elewacja budynku
2.9. opłata abonamentów TV i radio
2.10. zakup pomocy dydaktycznych
2.11. opłaty różne-ubezpieczenie
2.12. zakup trzech komputerów do środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
Zadanie 3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w szkolnej świetlicy
wychowawczo-terapeutycznej w SP w Okartowie
3.1. zatrudnienie wychowawczyni na podst. umowy-zlecenia
3.2. zakup materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi
Zadanie 4. Dofinansowanie zajęć integracyjnych uczniów klas pierwszych
Gimnazjum i ZSO
4.1. pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć
4.2. zakup materiałów papierniczych
Zadanie 5.Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej przy ul.
Ełckiej17
5.1. pokrycie kosztów c.o
Zadanie 6. Kierowanie wniosków do Sądu w stosunku osób nadużywających alkohol
6.1. opłata wniosku
6.2. opłata za opinię biegłego
Zadanie 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7.1. diety – posiedzenia plenarne
7.2. diety – zespół ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych
7.3. podróże (delegacje)
7.4. wynagrodzenia
7.5. szkolenia
Zadanie 8. Dotacja z budżetu na finansowanie
zadań promujących zdrowy styl życia w ramach otwartych konkursów ofert
8.1. Organizacja letnich pół kolonii profilaktyczno-terapeutycznych
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Skład
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu
do dnia 4 stycznia 2011 r.
1. Zdzisław Bosiński – Przewodniczący
2. Barbara Konopka – Sekretarz
3. Zbigniew Książek
4. Józefa Skowronek
5. Jacek Foszczyński
6. Brzezińska
7. Janusz Warych
8. Aldona Mataj
9. Monika Zielińska
10. Jolanta Rakowska
11. Krzysztof Grądzki
12. Magdalena Fijoł
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Skład Gminnej Komisji RPA w Orzyszu
od dnia 16 stycznia 2012 r.
(zmieniony zarządzeniem nr 8/2012 Burmistrza Orzysza z dnia 16 stycznia 2012 r.
1. Barbara Konopka - Przewodnicząca
2. Katarzyna Owczarek – Sekretarz
Członkowie
3. Wioletta Kiewlak
4. Monika Zielińska w miejsce dotychczasowego Mariusza Kaczorowskiego
5. Ryszard Nikiel
6. ks. Janusz Warych
7. Anna Kierwiak
8. Gabriela Falkowska
9. Alicja Owczarek
10. Jolanta Rakowska
11. Jadwiga Grad
12. Magdalena Fijoł
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Zał. nr 2
UCHWAŁA NR XXX/277/01
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU
z dnia 29 grudnia 2001.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa )
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad
usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Orzysz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ) i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35 poz. 230 ze zmianami) Rada Miejska w Orzyszu uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się dla terenu miasta i gminy Orzysz liczbę punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5%alk. ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do
spożycia:
1) poza miejscem sprzedaży w ilości – 40
2) w miejscu sprzedaży w ilości - 15
§2
Ustala się zasady usytuowania miejsc i warunków
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

sprzedaży

napojów alkoholowych

§3
Traci moc Uchwała Nr XXXV/210/98 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 kwietnia
1998r. w sprawie określenia liczby punktów, zasad usytuowania miejsc i warunków
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Orzysz

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
(-) Władysław Pszczółkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/277/01
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2001r.

ZASADY USYTUOWANIA MIEJSC I WARUNKI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA
TERENIE MIASTA I GMINY ORZYSZ
§1
Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży nie może być usytuowany w bezpośrednim
sąsiedztwie tj. w odległości mniejszej niż 15m w linii prostej od budynków:
a) szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
b) kultu religijnego,
c) ośrodka zdrowia,
d) komunikacji publicznej.
§2
Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży nie może być zlokalizowany na terenie :
a) plaż, kąpielisk, pól biwakowych ( za wyjątkiem piwa),
b) targowisk,
c) stadionów i boisk szkolnych.
§3
Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być zlokalizowany w
obiektach tymczasowych typu: kiosk „Ruch”, przyczepa kempingowa , przyczepa
gastronomiczna, barakowóz .
§4
1)Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży może być prowadzona w lokalach gastronomicznych przez które rozumie się:
restauracje, bary , pijalnie, kawiarnie .
2)Ogródek gastronomiczny usytuowany bezpośrednio przy lokalu gastronomicznym ,
na jego tarasie , werandzie lub innym miejscu z nim związanym , traktowany jest
jako część lokalu gastronomicznego ( bez sprzedaży).
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§5
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
może być prowadzona w placówkach handlu detalicznego , które prowadzą sprzedaż
artykułów spożywczych i powierzchnia handlowa lokalu nie jest mniejsza niż 20m2.

§6
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych
wydawane są pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.
§7
Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
prowadzonym systemem obwoźnym.

w handlu i gastronomii

§8
Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w hurtowniach.
§9
Placówkom handlu detalicznego posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
do spożycia poza miejscem sprzedaży nie zezwala się na
sprzedaż
i podawanie tych napojów do spożycia:
a) w miejscu sprzedaży,
b) bezpośrednio przy punkcie sprzedaży,
c) przy wystawionych stolikach.
§ 10
Wprowadza się obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych:
a) wywieszki informacyjnej o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
kredyt lub pod zastaw, osobom do lat 18, oraz osobom, których zachowanie
wskazuje, ze znajdują się w stanie nietrzeźwości ,
b) tabliczki informacyjnej o szkodliwości spożywania alkoholu,
c) wywieszki z umieszczonym numerem zezwolenia, warunkami zezwolenia i datą
ważności.
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Orzysz, 20 sierpnia 2012 r.
Krzysztof Marusiński
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Olsztynie
za pośrednictwem
Burmistrza Orzysza

Wnioskodawca: Krzysztof Marusiński

Strona przeciwna:
Burmistrz Gminy Orzysza
Odwołanie
od Decyzji Burmistrza Orzysza
z dnia 14 sierpnia 2012 r., znak SPIII.8135.14.2011.BKO

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznych w związku z
art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego składam odwołanie od Decyzji
Burmistrza Orzysza w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Powyższej Decyzji zarzucam naruszenie:
1. art. 61 ust. 1 i 2 w zw. z art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 2 Konstytucji RP poprzez niezgodne
z prawem wyłączenie jawności informacji publicznej,
2. art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez brak
elementów decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej,
3. art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez brak uzasadnienia
faktycznego odnośnie przedmiotu postępowania tj. w jakim zakresie żądane informacje
publiczne zawierają dane wrażliwe,

4. art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez błędne pouczenie o
możliwości odwołania od skarżonej decyzji.
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Wskazując na powyższe, wnoszę o:

1) uchylenie przedmiotowej Decyzji na podstawie 138 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instancji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23 lipca 2012 r. zwróciłem się o udostępnienie informacji publicznej, w
tym o udostępnienie protokołów z posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2011.

Dowód: wniosek z dnia 23 lipca 2012 r.

Decyzją z dnia 14 sierpnia 2012 r. (znak SPIII.8135.14.2011.BKO) odmówiono mi
udostępnienia informacji publicznej ze względu na prywatność osób fizycznych. W
uzasadnieniu decyzji podniesione zostały również inne argumenty niemające znaczenia dla
przedmiotu postępowania.

Powyższa decyzja nie może się ostać z następujących przyczyn.

I.

Nie przeczę, iż w protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jako informacja publiczna w pewnym zakresie mogą podlegać wyłączeniu z
jawności. Jednakże ograniczenie jawności w pełnym zakresie do protokołów narusza
konstytucyjne prawo do informacji. W protokołach tych znajdują się również informacje
związane z każdym przejawem działalności komisji. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 nr 35 poz. 230)
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określa, że gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
inicjujące działania w zakresie:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2)

udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
GKRPA opracowuje ponadto gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych.
Objęcie zatem ograniczeniami dostępu do wszystkich protokołów w pełnym zakresie, jest
przedwczesne, gdyż, jak wynika z powyżej przytoczonych zadań, znaczna części przedmiotu
działań komisji nie dotyczy w ogóle osób, które można by zidentyfikować w sposób pośredni
lub bezpośredni. Powoływanie się na prawo do prywatności w przypadku protokołu
dotyczącego np. ustalania zadań w gminnym programie jest w sposób oczywisty
nieprawidłowe.
Dlatego też wykonanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej musi nastąpić z
zachowaniem następujących zasad.
Każde ograniczenie praw konstytucyjnych musi podlegać szczególnemu zważeniu, aby nie
naruszyć konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji, tak też Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z dnia 15 października 2010 r. sygn. akt K26/08: Zakres ograniczeń jest wyraźnie określany
przez mechanizm proporcjonalności zawarty w art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3 Konstytucji. Wzajemny
stosunek obu wskazanych norm konstytucyjnych nie rysuje się jednoznacznie. Możliwy jest
teoretycznie pogląd, że art. 61 ust. 3 stanowi regulację szczególną (lex specialis) w stosunku do
ogólnej zasady wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Oznaczałoby to nie tylko zawężenie samych
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przesłanek ingerencji (warto zauważyć, że art. 61 ust. 3 nie wskazuje na moralność publiczną, ochronę
środowiska oraz zdrowie publiczne jako na wartości uzasadniające ingerencję ustawodawczą), ale
wywoływałoby konsekwencje znacznie dalej idące. Odnosiłyby się one bowiem do samego
mechanizmu proporcjonalności i jego konstrukcji, która opiera się na założeniu ważenia
pozostających w konflikcie dóbr, wyraźnego zakreślenia granic niezbędności wkroczenia w sferę
gwarantowanego prawa oraz zakresu zakazu takiego wkroczenia. Art. 31 ust. 3 Konstytucji wymaga
uzasadnienia ingerencji zawsze wtedy, kiedy jest to "konieczne w demokratycznym państwie", a
ponadto bezwzględnie zakazuje wkraczania w istotą gwarantowanego prawa. Trybunał
Konstytucyjny przychyla się do stanowiska, prezentowanego już wcześniej w orzecznictwie, że nawet
jeśli norma szczegółowa Konstytucji wyznacza samodzielnie przesłanki ingerencji w sferze prawa, tak
jak to czyni art. 61 ust. 3 w odniesieniu do prawa do informacji o działalności instytucji publicznych,
nie może to oznaczać eliminacji pozostałych elementów mechanizmu proporcjonalności z art. 31 ust.
3 Konstytucji. Przepisy te mają w stosunku do siebie charakter komplementarny (zob. sygn. K 17/05).
Podkreślić należy, iż art. 61 Konstytucji gwarantuje maksymalną jawność, natomiast
ograniczenia o jakich mowa w art. 61 ust. 3 winny zostać stosowane wyjątkowo. W tym zakresie
warto zwrócić uwagę na wyrok NSA z dnia 2 lipca 2003 r. sygn. akt II SA 837/03”. Ponadto Sąd
Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 1 czerwca 2000
r., sygn. akt III RN 64/00 wskazał, iż Podobnie jak odmowa udzielenia informacji, także odmowa
udostępnienia prasie akt urzędowych może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy
państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą (…) W interesie Rzeczypospolitej
Polskiej leży bowiem gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji, będących w
posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie
tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postaci od zobowiązanego organu, lecz także
poprzez wgląd do akt powstałych w rezultacie jego działalności. Natomiast wszelkie ustawowe
ograniczenia wolności prasy, w tym prawa do informacji, nie mogą być interpretowane rozszerzająco,
bowiem narusza to także prawo obywateli do rzetelnej informacji i zasadę jawności życia publicznego.
Podkreślenia wymaga, że burmistrz przedstawił w uzasadnieniu nieobowiązujący stan
prawny. Nie jest jasno wyłożone w treści decyzji, czy przesądza on braku dostępu do informacji
publicznej, ale z pewnością świadczy to o nieprawidłowym rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie
informacji. Pojęcia tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej określone w załączniku do ustawy o
ochronie informacji publicznej straciły swoją moc w 2010 r. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2010 r. nr 182 poz. 1228) wyeliminowała stan prawny
przedstawiony w uzasadnieniu. Brak jest też odniesienia do stanu faktycznego, czy wnioskowane
dokumenty zostały opatrzone klauzulą ochrony informacji. Tylko takie rozwiązanie dawałoby
ewentualną podstawę do odmowy dostępu do żądanych informacji.
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Mimo, iż w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie zdefiniowano pojęcia prywatność
osoby fizycznej to należy poszukiwać znaczenia tego wyrażenia w art. 47 Konstytucji RP. Norma
wypływająca z tego przepisu ma za zadanie zapewnienie niezależności i ochrony życia osób
fizycznych, co też podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K
21/96. W aspekcie ochrony prywatności i wywodzonych z tego prawa zasad ochrony danych
osobowych wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 maja 1998 r., sygn.
akt U 5/97 podnosząc m. in. W orzeczeniu tym, Trybunał Konstytucyjny powołując się na
dotychczasowe orzecznictwo sformułował tezę, że prawo do prywatności nie ma charakteru
absolutnego i może podlegać ograniczeniom. Konieczne jest jednak, by ograniczenia te formułowane
były w sposób czyniący zadość wymaganiom konstytucyjnym. "Oznacza to m.in. że ograniczenie
prawa bądź wolności może nastąpić tylko jeżeli przemawia za tym inna norma, zasada lub wartość
konstytucyjna, a stopień tego ograniczenia musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do rangi
interesu, któremu ograniczenie to ma służyć" Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., w przeciwieństwie
do poprzednio obowiązujących przepisów konstytucyjnych, wprost normuje prawo do prywatności
stanowiąc w art. 47, iż "każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i
dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym". Konstytucja wprowadza też w art.
51 nową kategorię prawa jednostki do ochrony danych osobowych, w zakres którego wchodzi m.in.
warunek ustawowej podstawy ujawnienia przez jednostkę informacji dotyczących jej osoby (ust. 1),
zakaz pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania o obywatelach innych informacji, niż niezbędne w
demokratycznym państwie prawnym (ust. 2), prawo dostępu jednostki do odnośnych dokumentów i
zbiorów danych oraz żądania sprostowania bądź usunięcia danych nieprawdziwych, niepełnych lub
zebranych w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 3 i 4). Przepis ten zawiera nadto generalną zapowiedź
konstytucyjną, zgodnie z którą "zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa
ustawa" (art. 51 ust. 5).
Przytoczone powyżej przepisy konstytucji pozostają w określonej relacji wzajemnej: prawo do
prywatności, statuowane w art. 47, zagwarantowane jest m.in. w aspekcie ochrony danych
osobowych, przewidzianej w art. 51. Ten ostatni, rozbudowany przepis, odwołując się aż pięciokrotnie
do warunku legalności - expressis verbis w ust. 1, 3, 4 i 5 oraz pośrednio przez powołanie się na
zasadę demokratycznego państwa prawnego w ust. 2 - stanowi też konkretyzację prawa do
prywatności w aspektach proceduralnych.
Również w takim zakresie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 marca
2006 r., sygn. akt I OSK 628/06: Konieczne jest dokonanie oceny, czy jest to niezbędne dla realizacji
tego celu, a co najważniejsze, dokonanie wyważenia interesów administratora danych i osoby, której
dane dotyczą, przy uwzględnieniu celu ustawy o ochronie danych osobowych, którym jest ochrona
prywatności w rozumieniu art. 47 Konstytucji RP.
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W takim zakresie zgadzam się, że organ mógł wyłączyć jawność protokołów, jednakże poza zakresem
wchodzącym w prywatność osób fizycznych winien udostępnić żądane informacje publicznej. Takiej
czynności mógł dokonać poprzez anonimizację protokołów w części dotyczącej prywatności osoby
fizycznej, a w pozostałej części je udostępnić. Wskazuję, iż podobne stanowisko odnośnie wyłączania
elementów chronionych z informacji publicznej wyraził Sąd Rejonowy w Sopocie w wyroku z dnia 30
listopada 2010 r., sygn. akt I C 337/10, rozstrzygając powództwo o udostępnienie informacji
publicznej Sąd orzekający, dokonując oceny niniejszej sprawy, wziął pod uwagę, że w sytuacji gdy
podmiot odmawia udostępnienia informacji, musi konkretnie wskazać jakie dokumenty lub ich części
podlegają wyłączeniu ze względu na ochronę dóbr wskazanych w art. 5 u.d.i.p. (por. wyrok NSA z dnia
30 października 2022 r., sygn. akt II SA 1956/02). W ocenie Sądu takie fragmenty umowy jak
dotyczące jej zakresu przedmiotowego, wysokości opłaty administracyjnej czy terminu jej
uregulowania za tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.d.i.p. uznane być nie mogą. Nie
odnoszą się one bowiem w żadnym stopniu do indywidualnych cech, uprawnień czy właściwości
Plastica sp. z o.o. we Frydrychowie i pozwanego. Należy przyjąć, że postanowienia dotyczące zakresu
przedmiotowego umowy mają charakter ogólny, a ich konkretyzacja następuje dopiero w dalszych
częściach dokumentu. Nie ma zatem podstaw by uznać, iż znajdują się tam jakiekolwiek dane o
charakterze wrażliwym wpływające na sytuację prawną, czy ekonomiczną pozwanego lub jego
kontrahenta. (mimo, iż przedmiot sprawy dotyczył tajemnicy przedsiębiorcy to w zasadzie
postępowanie z mojego wniosku jest podobne).
Na marginesie sprawy, zwracam uwagę, że pouczenie przedstawione w treści decyzji jest
nieprawidłowe i narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Sądy
powszechne nie sprawują obecnie kontroli decyzji ostatecznych odmawiających dostępu do
informacji publicznej. Dlatego wbrew pouczeniu, odwołanie skierowane jest prawidłowo do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Składam również wniosek, aby w skład materiału dowodowego ocenianego przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze załączyć żądane protokoły. Jest to niezbędne dla zachowania zasady
obiektywizmu przez SKO w toku rozpatrywania sprawy.

W tym stanie rzeczy odwołanie jest uzasadnione.

Krzysztof Marusiński
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