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dofinansowania klubu MKS Karczew

W odpowiedzi na interpelację Pana Artura Laskusa, Radnego Rady Miejskiej 

w Karczewie, poniżej przesyłam odpowiedzi na zagadnienia zawarte w interpelacji.

Środki zostały przekazane w ramach zawartej umowy Nr 46/2021 z dnia 8.06.2021 r. 

z Gminą Karczew na organizację i przeprowadzenie wakacyjnego wyjazdu profilaktycznego, 

połączonego z aktywnością ruchowo-sportową dla dzieci i młodzieży, zwanego dalej 

„wyjazdem" zgodnie z zapisami §1 pkt 1; §2 ust. 1 pkt 1; § oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021, przyjętego Uchwałą nrXXXVII/219/2020 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Umowa została zawarta w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania 

ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W prowadzonym postępowaniu, które również było upublicznione na stronie MGOPS, 

wpłynęły 2 oferty.

Oferta MKS Karczew spełniała warunki udziału w postępowaniu, ponadto wszelkie 

wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana zgodnie z przyjętym kryterium 

oceny ofert -  cena: 49 200,00 zł.

Ad 1.

Ad. 2

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 październikal982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należące do zadań własnych gminy działania



związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują 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. Również na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - przeciwdziałanie narkomanii 

należące do zadań własnych gminy obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- 

rekreacyjnych dla uczniów. Prowadzenie zajęć sportowych jest zatem wprost określonym w 

w/w ustawach działaniem na rzecz profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniem narkomanii. 

Realizując działania własne w tym zakresie gmina w trybie zapytania ofertowego ogłosiła 

konkurs na organizację wakacyjnego wyjazdu profilaktycznego, połączonego z aktywnością 

ruchowo-sportową dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Karczew w 2021 

roku, którego założeniem było połączenie działań szkoleniowo -  informacyjnych dla dzieci

i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień ze wskazanych powyżej działaniami w postaci 

prowadzenia zajęć sportowych. Możliwość organizacji takich działań posiadają na podstawie 

art. 3 ust. 1 w zw. z art. ust. 2 ustawy o sporcie kluby sportowe jako podmioty statutowo 

zajmujące się prowadzeniem zajęć sportowych, włączając do swojej oferty ukierunkowaną 

działalność informacyjno -  szkoleniową dla potrzeb realizacji gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W odpowiedzi na zamieszczone zaproszenie do składania ofert we wskazanym 

postępowaniu, MKS Karczew złożył formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi 

załącznikami, w tym z Programem zajęć profilaktycznych i programowych. Cele zajęć 

profilaktycznych były następujące:

1. Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń uzależnieniami.

2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych wzmacniających umiejętności 

odmawiania i samodzielnego podejmowania decyzji.

3. Kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji dbania o zdrowie -  

przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych.

Łącznie 11 warsztatów po 90 minut każdy podczas każdego z II turnusów, dla łącznej liczby 

40 uczestników.

Wykonawca wskazał również wykaz kadry wyjazdu z wymaganymi kwalifikacjami tj.:

• spełniającej wymogi z art. 92c ust. 2 pkt. 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów art. 92p tejże ustawy,



• nie figurującej w rejestrze z dostępem ograniczonym, w którym gromadzi się dane

0 sprawcach przestępstw na tle seksualnym, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 

(Dz.U. z 2020 poz. 152),

• trenerzy;

Wykonawca zapewnił trenerów do przeprowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki 

przeciwdziałania alkoholizmowi, środków odurzających, przeciwdziałania przemocy oraz zajęć 

sportowych.

Wykonawca zapewnił, że zajęcia zostaną przeprowadzone przez trenerów spełniających 

następujące warunki:

• wykształcenie kierunkowe, w przypadku psychologa/pedagoga/specjalisty

ds. profilaktyki uzależnień, wykształcenie kierunkowe dla trenera sportowego,

• minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż

2 lata.

Ad. 3.

Niemniej w związku z pytaniami nr 1 i 2 należy wyjaśnić, że realizatorem Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 jest zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

1 przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Karczewie, który zlecił realizację poszczególnych działań w trybie regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, nie przewidując w opisie przedmiotu zamówienia wymagania 

w postaci określonych zapisów statutu organizacji dotyczących wprost profilaktyki problemów 

alkoholowych. Skoro działalność w zakresie sportu (prowadzenie zajęć sportowych) należy 

do wymienionych w obydwu w/w ustawach działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, 

klub sportowy spełniał wymagania organizacji wakacyjnego wyjazdu profilaktycznego. 

W przeprowadzonym postępowaniu nie było wymaganiem, aby klub sportowy miał możliwość 

samodzielnej organizacji działań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.




