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Pan 

Przemysław Mieloch 

Burmistrz Gminy Mosina 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie odpowiadając na wniosek Komisji 

Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.04.2020r. 

dotyczącego zakupu laptopów dla świetlic i wypożyczanie ich dzieciom informuje, że zgodnie z 

art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) „dochody z opłat za zezwolenia wydane na 

podstawie art. 18 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub art. 181 jednorazowe 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dochody z opłat określonych w art. 111 pobieranie przez 

gminę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane 

będą na realizację: 

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 przeciwdziałanie narkomanii jako zadanie 

własne gminy ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, 

o których mowa w art. 10 przeciwdziałanie narkomanii jako zadanie własne gminy ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - i nie mogą bvć przeznaczane 

na inne cele. 

Ponadto w rekomendacjach corocznie wydawanych przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazane są cele, na które winny być wydatkowane 

środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

„Ze środków uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

(ark 18 pkt. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) można 

finansować cały zakres działalności placówek wsparcia dziennego - zarówno koszty 

merytoryczne (wynagrodzenie, materiały do zajęć, poczęstunek), jak i bieżące funkcjonowanie 

istniejącej już placówki (opłaty za media, drobne naprawy, remonty niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania placówki). Natomiast w przypadku innych miejsc, gdzie 

prowadzone są zajęcia, nawet gdy nazywane są one świetlicami, można finansować jedynie 

koszty merytoryczne. ”. 

Jednocześnie tut. organ informuje, że zgodnie z rekomendacjami, każda z działających 

świetlic na terenie Gminy wyposażona jest w laptopa lub komputer (zapotrzebowanie złożone 

przez wychowawcę) i inny sprzęt niezbędny do przeprowadzania zajęć. 

Biorąc pod uwagę rekomendacje PARPA brak jest możliwości zakupienia przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mosinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zakupu wielu laptopów celem wypożyczania ich dzieciom. 

Ponadto tut. Organ informuje, że potwierdzeniem na wydatkowanie powyższych 

środków, zgodnie z przepisami prawa jest pismo z PARPA informujące realizatorów gminnych 

programów o możliwości wyposażenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych w laptopy lub 

 



komputery celem umożliwienia prowadzenia zajęć online. 

Nadmieniam, że świetlice na terenie naszej Gminy w taki sprzęt są wyposażone. 

Informuję, że po dokonaniu diagnozy, wszystkie dzieci uczęszczające do świetlic 

posiadają laptopy lub tablety, co umożliwia im korzystanie z zajęć online. 

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze w: 

Krośnie, Pecnej i Rogalinie prowadzą zajęcia online. 

Są też podane linki i w przypadku potrzeby każde dziecko z terenu Gminy może 

przyłączyć się do zajęć lub uzyskać pomoc. 

Ponadto każda świetlica w uchwalonym Gminnym Programie ma zapewnione środki 

w kwocie po 3 000,00zł na doposażenie świetlicy. 

Biorąc pod uwagę wnioski Radnych podczas Sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 

29.04.2020r. tut. Organ w uzgodnieniu z wychowawczyniami podejmie decyzje dot. zakupu 

dodatkowych laptopów do pracy w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych. 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Mosinie 

(-) mgr Lidia Skupin - Wójtowska 

 

W załączeniu 
- kserokopia pisma z PARPA 

Otrzymują: 

1) adresat 

2) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

3) aa. 

 


