Uchwała Nr............................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ....................................

w sprawie likwidacji
Świętokrzyskim

zakładu

budŜetowego

Izba

Wytrzeźwień

w

Ostrowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz.
974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 88
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) Rada
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 30 kwietnia 2010 r. stawia się w stan likwidacji zakład budŜetowy
o nazwie Izba Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 maja 2010 r.
§ 2. 1. Czynności likwidacyjne przeprowadzi likwidator powołany zarządzeniem
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Szczegółowy zakres obowiązków likwidatora zostanie określony w zarządzeniu,
o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Mienie znajdujące się w uŜytkowaniu Izby Wytrzeźwień według stanu na dzień
zakończenia likwidacji przejmuje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 4. Środki pienięŜne, naleŜności i zobowiązania zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień
według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 5. Wykonanie
Świętokrzyskiego.

uchwały

powierza

się

Prezydentowi

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.

.................................................
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UZASADNIENIE
Izba Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką organizacyjną Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski działająca w formie zakładu budŜetowego.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
ograniczyła moŜliwości prowadzenia samorządowych zakładów budŜetowych. Na mocy tej
ustawy samorządowe zakłady budŜetowe mogą wykonywać tylko określone w art. 14 w/w
ustawy zadania własne jednostki samorządu terytorialnego. Zadania wykonywane obecnie
przez Izbę Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim nie naleŜą do w/w katalogu zadań
własnych gminy. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 z późn. zm.)
z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwidacja: gminnych, powiatowych
i wojewódzkich zakładów budŜetowych prowadzących działalność w zakresie innym niŜ
określony w art. 14 ustawy o finansach publicznych.
W związku z powyŜszym po 31 grudnia 2010 roku prowadzenie działalności przez
Izbę Wytrzeźwień w Ostrowcu Św. w formie zakładu budŜetowego jest niemoŜliwe.
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) organy
samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu
mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. Tworzenie izb wytrzeźwień przez jednostki
samorządu terytorialnego nie jest obligatoryjne.
Kierownik Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim złoŜył wniosek
o likwidację zakładu budŜetowego.
Zarządzeniem Nr II/168/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
5 marca 2010 r. został powołany Zespół do opracowania koncepcji moŜliwych rozwiązań
organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzenia działalności przez Izbę Wytrzeźwień
w Ostrowcu Świętokrzyskim w innej formie organizacyjno-prawnej zgodnej z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub jej likwidacji.
Zespół zarekomendował Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiemu likwidację
zakładu budŜetowego Izba Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Istotnym jest fakt, Ŝe Izba Wytrzeźwień mieści się w budynku niestanowiącym
własności Gminy Ostrowiec Św., lecz Polskiego Czerwonego KrzyŜa z siedzibą
w Warszawie. Budynek nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania
osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub
wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.).
Do zwykłej eksploatacji budynku niezbędne jest przeprowadzenie kosztownego remontu.
Nawet w przypadku uregulowania spraw majątkowych i nabycia przez Gminę Ostrowiec Św.
obecnie zajmowanego przez Izbę Wytrzeźwień budynku nie jest jednak moŜliwe z przyczyn
technicznych dostosowanie go do wszystkich wymogów obowiązujących tego typu jednostki.
Statystyka przyjęć pacjentów w ostatnich latach kształtuje się następująco:
• 2007 r.: 2953, w tym mieszkańców Ostrowca Św. – 1545 (52,3%)
styczeń, luty 2007 r.: 498
• 2008 r.: 3090, w tym mieszkańców Ostrowca Św. – 1782 (57,7%)
styczeń, luty 2008 r.: 513
• 2009 r.: 3062, w tym mieszkańców Ostrowca Św. – 1925 (62,9%)
styczeń, luty 2009 r.: 481
• styczeń, luty 2010 r.: 343, w tym mieszkańców Ostrowca Św. - 199 (58 %).
Przesłanki ekonomiczne, w szczególności konsekwencje finansowe związane
z obowiązkiem dostosowania Izby Wytrzeźwień do obecnie obowiązujących przepisów prawa

i wzrostem kosztów funkcjonowania izby przy niskim poziomie windykacji opłat, wskazują
na zasadność likwidacji zakładu budŜetowego. Brak jest równieŜ uzasadnienia, aby Gmina
Ostrowiec Św. finansowała utrzymanie jednostki, która w znacznym stopniu (ok. 40%) słuŜy
mieszkańcom innych gmin, podczas gdy wpłaty gmin, których mieszkańcy przyjmowani są
do Izby, są niewystarczające na pokrycie jej kosztów w tym zakresie. Większość pacjentów to
osoby bezdomne, bezrobotne oraz nieosiągające dochodów z innych tytułów (renty,
emerytury). W związku z tym co roku umarzane są w znacznej mierze naleŜności od
pacjentów (w 2007 r.: 204.272,86 zł; w 2008 r.: 163.989,79 zł; w 2009 r. 199.014,82 zł). Nie
naleŜy spodziewać się poprawy tej sytuacji. NaleŜności od pacjentów na dzień 28.02.2010r.
stanowiły kwotę 1.569.936,55 zł.
W okresie pierwszych dwóch miesięcy bieŜącego roku znacznie zmalała liczba
przyjętych pacjentów w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłych lat. Mając na
uwadze dane statystyczne dotyczące ilości pacjentów przyjmowanych do Izby Wytrzeźwień
w ostatnich latach moŜna stwierdzić, iŜ zapotrzebowanie społeczne na działalność instytucji
w takim kształcie jest obecnie na niŜszym poziomie.
Zapewnienie opieki osobom nietrzeźwym po likwidacji Izby Wytrzeźwień następuje
zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) tj. osoby
w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu
publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu
lub zdrowiu albo zagraŜają Ŝyciu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do
jednostki policji, zakładu opieki zdrowotnej albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.
Mając na uwadze moŜliwe w takiej sytuacji i zgodne z obowiązującymi przepisami
sposoby zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz ilość pacjentów w ostatnich latach, nie
budzi wątpliwości teza, iŜ brak izby wytrzeźwień nie spowoduje radykalnych zmian
w Ostrowcu Św. w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi.
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu
budŜetowego Izba Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zasadne.

