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Osoba Prawna 
Szulc-Efekt sp. z o. o. 

Prezes Zarządu: Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy, jak poniżej:

§1.1 ) W rozumieniu dyspozycji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2018r. poz. 2137) - czy w 2018 r. Gmina wykorzystała całą uzyskaną kwotę z tytułu opłat za 
zezwolenia na sprzedaż i obrót alkoholem ?

W 2018r. w Gminie Skąpe wykorzystano całą kwotę uzyskaną z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaż i obrót alkoholem.

§1.2 ) Jeśli odpowiedź jest nietwierdząca wnosimy o podanie kwoty jakąw 2018 r. Gmina nie 
wykorzystała na aktywną realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - w rozumieniu przepisów wyżej wzmiankowanej ustawy.

§1.3 ) Wnosimy również o podanie jaki procent całości przedmiotowego budżetu jakim dysponowała 
gmina - stanowiła wyżej wymieniona niewykorzystana kwota - scilicet - procentowy udział faktycznie 
wykorzystanej kwoty do całości dochodów z tego tytułu.

§2) Wnosimy o podanie szacunkowej liczby rodzin na terenie miejscowo właściwym dla gminy w 2018 
r. - w stosunku do których pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej - stosują określenie rodziny 
patologicznej (niniejszy szacowanie może być dokonane w oparciu o całkowicie subiektywne kryteria)

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w 2018 r. wynosiła 305 osób tj. 129 
rodzin (źródło: OZPS za 2018 r.j, w tym: z powodu alkoholizmu - 13 osób -11 rodzin; z powodu 
narkomanii - 0 osób

§3) wnosimy o podanie liczby zgonów zarejestrowanych na ternie miejscowo właściwym dla gminy w 
2018 r. spowodowanych przedwakowaniem alkoholu lub środków odurzających.

Z informacji uzyskanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skąpem oraz od GKRPA w Gminie 
Skąpe wynika, że nie odnotowano zgonów z powodów wymienionych powyżej.



Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Państwa petycją przekazaliśmy dane wynikające z wniosku oraz 
petycję właściwym miejscowo dyrektorom szkół na terenie Gminy Skąpe oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skąpe.

Niniejsza petycja została opublikowana na stronie internetowej Gminy Skąpe w zakładce petycje.

Do wiadomości:
1) Pan Krzysztof Rączkowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Międzylesiu
2) Pani Teresa Polańska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niekarzynie
3) Pani Barbara Gławdel

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ołoboku
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skąpe na adres: Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Skąpem, mail: ops@skape.pl


