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Zgierz, dnia ^października 2014 r. 

Pan 
Andrzej Mięsok 
Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wydatkowania środków 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych informuję, iż: 

ad. 1. W uchwale Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2013, w § 10 ust. 1 z tytułu 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono dochody w kwocie 

799 136,00 zł. W ust. 2 określono, iż na realizację zadań zawartych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych 

uzależnień na rok 2013 dla miasta Zgierza ustala się wydatki w kwocie 749 136,00 zł. 

Budżet zrealizowano na poziomie 583.180,54 zł. Środki wydatkowano zgodnie z art. 

2 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

! i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/296/12 Rady Miasta 

Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. 

ad. 2. W uchwale Nr XLIV/496/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2014, w § 7 ust. 1 z tytułu 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono dochody w kwocie 

931 000,00 zł. W ust. 2 określono, iż na realizację zadań zawartych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych 

uzależnień na rok 2014 dla miasta Zgierza ustala się wydatki w kwocie 881 000,00 zł. 

Do dnia 30 września br budżet zrealizowano na poziomie 679.773,43 zł. Środki 

wydatkowano zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z uchwałą 

Nr XLIII/491/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2013 r. 
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ad. 3. Wszystkie wnioski realizowane były w miarę możliwości finansowych. W lutym 

2014 r. w związku z negatywną opinią Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych nie uwzględniono pisma Straży Miejskiej w sprawie zakupu alkomatu dowodowego 

z drukarką, posiadającego świadectwo wzorcowania. W miesiącu sierpniu 2014 r. wpłynęło pismo 

w sprawie przystąpienia do akcji „Paka dla Uczniaka". Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Sportu i Młodzieży nie przystąpił do akcji, gdyż pomoc w tym obszarze świadczy MOPS oraz 

Wydział Oświaty UMZ. 

Informuję, iż zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych dozwolona jest sprzedaż, 

podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. 

Dwóch wykonawców zgodnie z podpisanymi umowami sprzedawało alkohol do 3,5% alkoholu 

podczas obchodów Święta Miasta Zgierza. Na pozostałych imprezach finansowanych z funduszu 

„kapslowego" alkoholu nie sprzedawano. 

Z up. Prc^entriMiasta Zgierza 


