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 I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/165 – Realizacja i wykorzystanie dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych w latach 2010-2012 (do 30 czerwca). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontrolerzy 1. Marcin Bielawski, inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 84156 z dnia 
4 października 2012 r. 

2. Krzysztof Gołębiewski, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 84155 z dnia 4 października 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str.1-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Suwałkach (zwany w dalszej treści „Urzędem”), 16-400 Suwałki,  
ul. Mickiewicza 1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
wykorzystanie środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Pozytywnie NIK ocenia 
natomiast wywiązywanie się przez Miasto Suwałki z zadań z zakresu regulacji lokalnego 
rynku napojów alkoholowych.  

W zakresie wykorzystania środków pochodzących z opłat wnoszonych przez 
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych NIK 
pozytywnie ocenia: 

• uchwalenie i właściwą realizację miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uwzględniających potrzeby 
i uwarunkowania lokalne, [pkt III. 2 wystąpienia] 

• prawidłowe kwalifikowanie wydatków jako kosztu realizacji zadań określonych 
w  ustawie o wychowaniu w trzeźwości, [pkt. III. 4.2 wystąpienia] 

• właściwe udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz 
zakładowi opieki zdrowotnej na realizację zadań wynikających z przyjętych programów. 
[pkt III. 4.3. wystąpienia] 

W obszarze tym stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewykorzystaniu, w latach 
2010-2011, części dochodów w kwocie 349.156 zł, uzyskanych z opłat za zezwolenia 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych (wymóg art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości1), 
na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii (na te cele 
przeznaczono 87% dochodów z opłat). [pkt. III. 4.1 wystąpienia] 

 

 

                                                           

1  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) – zwana dalej „ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Pozytywna ocena realizacji zadań z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów 
alkoholowych wynika z: 

• wywiązania się organów miasta z obowiązku ustalenia zasad usytuowania i określenia 
maksymalnej liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych, [pkt. III. 1 wystąpienia] 

• prawidłowego prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych, [pkt. III. 3.1 wystąpienia] 

• realizowania nadzoru nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków 
korzystania z zezwolenia na sprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych, [pkt. III. 3.2 
wystąpienia] 

• egzekwowania od przedsiębiorców obowiązku składania oświadczeń o wartości 
sprzedaŜy detalicznej napojów alkoholowych i wnoszenia opłat. [pkt. III. 3.3 
wystąpienia] 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wywiązywanie się samorządu gminy z obowiązku 
ustalenia aktem prawa miejscowego zasad 
usytuowania i maksymalnej liczby punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych 

Zasady usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych określono 
w uchwale Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2003 r., zaś maksymalną liczbę punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych o zawartości powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
w okresie objętym kontrolą uregulowano w uchwałach z dnia 26 sierpnia 2009 r. oraz z dnia 
28 września 2011 r. 

Uchwały w sprawie maksymalnej liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
nie zawierały wprawdzie postanowień dotyczących dostosowania limitu punktów do potrzeb 
ograniczania dostępności alkoholu, określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych z lat 2010-2012, jednak w programach tych przyjęto, Ŝe liczba 
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych nie powinna przekraczać jednego punktu na 400 
mieszkańców. Zgodnie z przyjętym limitem liczba mieszkańców przypadających na jeden 
punkt sprzedaŜy, wg danych zawartych w programach, wynosiła: 420 w 2010 r. oraz 421 
w latach 2011 - 2012 r. 

Wymienione uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego i nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Podlaskiego. 
Postanowienia uchwał nie przekraczały, wynikających z przepisów prawa, uprawnień 
samorządu miasta do ograniczania swobody działalności gospodarczej. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-7]  
 

Liczbę punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), w porównaniu z limitem ustalonym przez Radę Miejską, przedstawia 
zestawienie: 

Wyszczególnienie 

Stan na: 

1.01.2010 r. 1.01.2011 r 1.01.2012 r. 

1 2 3 4 

Limit punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
powyŜej 4,5% ustalony przez Radę Miejską, 
W tym: 
- do spoŜycia poza miejscem zakupu, 
- do spoŜycia w miejscu zakupu 
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Liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
powyŜej 4,5% działających na terenie miasta, 
W tym: 
- do spoŜycia poza miejscem zakupu, 
- do spoŜycia w miejscu zakupu 
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Ponadto w mieście funkcjonowały punkty sprzedaŜy piwa nieobjęte limitami określonymi 
uchwałą. Liczba takich punktów wynosiła w 2010 r. – 76, w 2011 r. – 65 i w 2012 r. – 58. 

[Dowód: akta kontroli str. 8] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
wywiązywania się z obowiązku ustalenia zasad usytuowania i maksymalnej liczby punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych.  
 

2. Wywiązywanie się samorządu gminy z obowiązku 
uchwalania i realizacji programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii 

Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Suwałkach na lata 2010-2012 przyjęte zostały uchwałami Rady Miejskiej 
z dnia 25 listopada 2009 r., 27 października 2010 r. oraz 30 listopada 2011 r.  

W dokumentach tych zawarto diagnozę uzaleŜnień i innych zagroŜeń społecznych 
występujących w mieście. Składały się na nią informacje dotyczące: [1] stanu problemów 
alkoholowych i narkotykowych, [2] naruszeń prawa i porządku w związku z naduŜywaniem 
alkoholu i uŜywaniem narkotyków, [3] liczby mieszkańców objętych działaniami 
terapeutycznymi, [4] zasobów lokalnych umoŜliwiających prowadzenie działalności 
profilaktycznej. Określono równieŜ obszary problemowe związane z uzaleŜnieniami oraz 
cele programów, do których naleŜały: [1] ograniczenie rozmiarów szkód zdrowotnych 
spowodowanych naduŜywaniem napojów alkoholowych i zaŜywaniem środków 
psychoaktywnych, [2] ograniczanie rozmiarów zburzeń Ŝycia rodzinnego i społecznego 
spowodowanych naduŜywaniem alkoholu, zaŜywaniem narkotyków oraz przemocą 
w rodzinie, [3] zapobieganie spoŜywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków 
psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy, [4] zmniejszanie 
rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych, [5] wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej rozwiązywaniu problemów uzaleŜnień 
oraz przemocy w rodzinie.  

Określono równieŜ zadania słuŜące realizacji poszczególnych celów, w tym m.in.: 

− wsparcie placówek słuŜby zdrowia i stowarzyszeń w zakresie leczenia i rehabilitacji osób 
uzaleŜnionych, 

− dofinansowanie działalności Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, 
− organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, narad, konferencji, 

warsztatów i seminariów dla róŜnych grup społecznych i zawodowych, zwłaszcza 
w zakresie: interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z problemami przemocy i uzaleŜnień, 
rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych i narkomanii, 

− dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy, 

− finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych (w tym zakup sprzętu), 
− zakup/opracowanie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie, 
− systematyczne kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. 

W programach wskazano takŜe: [1] źródła finansowania programów (opłaty za zezwolenia) 
oraz wysokość planowanych dochodów, [2] zasady wynagradzania członków Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach (dalej zwana: MKRPA), 
[3] potrzeby ograniczania dostępności napojów alkoholowych (nie więcej niŜ jeden punkt na 
400 mieszkańców).  

[Dowód: akta kontroli str. 9-85] 
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nieprawidłowości 
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Sprawozdania z realizacji programów w latach 2010-2011 zostały przedłoŜone Radzie 
Miejskiej w dniach 28 lutego 2011 r. i 1 marca 2012 r., tj. w terminie określonym w art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii2. Przyjęto je bez uwag.  

[Dowód: akta kontroli str. 86-116, 117, 118-150, 151] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
wywiązywania się z obowiązku uchwalania programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w latach 2010-2012. 
 

3. Przestrzeganie zasad i warunków udzielania 
zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów 
alkoholowych i egzekwowanie przez 
przedsiębiorców przestrzegania warunków 
korzystania z tych zezwoleń 

3.1. Przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń 

na sprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych 
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych powierzono pracownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta. 
Decyzje wydawane były przez naczelnika wydziału, na podstawie upowaŜnienia Prezydenta 
Suwałk.                                                               

                                                                        [dowód: akta kontroli, str.152-153,154-155] 

Liczba wydanych, wygasłych i cofniętych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2012 r., przedstawiała się następująco:  

Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 30.06. 2012 r. 

Liczba % Liczba % Liczba 
1 2 3 4 5 6 

Liczba złoŜonych wniosków o zezwolenia 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 

113 
 

100 122 100 61 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych (bez zezwoleń 
jednorazowych), 
w tym na sprzedaŜ napojów: 
− o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo 
− zawartości do 18 % alkoholu 
− o zawartości powyŜej 18 % alkoholu 

 
 

224 
 

104 
62 
58 

 
 

100 
 

46,4 
27,7 
25,9 

 
 

250 
 

102 
74 
74 

 
 

100 
 

40,8 
29,6 
29,6 

 
 

136 
 

60 
40 
36 

Liczba decyzji o odmowie udzielenia 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych ogółem, 
w tym z powodu: 
− niekompletności wniosku, 
− nie wniesienia opłaty, 
− niewłaściwej lokalizacji punktu 

sprzedaŜy, 
− ze względu na przekroczenie 

ustalonego przez radę gminy limitu 
liczby punktów sprzedaŜy, 

− inne – odmowa udzielenia zezwolenia 
na wyprzedaŜ posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów 
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- 
- 
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[Dowód: akta kontroli, str. 156] 

                                                           

2 Dz. U. z 2012 r. poz. 124. 
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Szczegółową kontrolą objęto postępowania dotyczące 20 podmiotów3. We wszystkich 
sprawach decyzje zostały wydane z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4, na podstawie poprawnie 
złoŜonych wniosków zawierających informacje określone w art. 18 ust. 5 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości oraz dokumenty wymienione w art. 18 ust. 6 tej ustawy. 
Wszystkie decyzje poprzedzone zostały pozytywnymi opiniami Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie lokalizacji punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 157-176] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

3.2. Nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców 
warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaŜ 
detaliczną napojów alkoholowych 

W latach 2010-2102 (I półrocze) członkowie MKRPA, upowaŜnieni przez zastępcę 
Prezydenta Suwałk, przeprowadzili 123 kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych, 
w tym: 35 w 2010 r. (objęto nimi 16% podmiotów), 57 w 2011 r. (27% podmiotów) 
i 31 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. (15% punktów). Zakres kontroli 
obejmował: [1] podstawę prowadzenia sprzedaŜy (posiadanie przez podmiot aktualnego 
zezwolenia), [2] przestrzeganie zakazu sprzedaŜy napojów alkoholowych osobom nieletnim 
lub nietrzeźwym, [3] prawidłowość zamieszczenia informacji o warunkach i ograniczeniach 
sprzedaŜy [4] zgodność zamieszczonych reklam napojów alkoholowych z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości, [5] zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaŜy. 
W wyniku 5 kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: niewłaściwym 
reklamowaniu napojów alkoholowych (3 przypadki), ograniczonym dostępie do informacji 
o warunkach sprzedaŜy (1 przypadek), zaniechaniu zamieszczenia informacji 
o szkodliwości spoŜycia alkoholu (1 przypadek). 

W 2010 r., upowaŜnieni przez Prezydenta pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przeprowadzili u dwóch przedsiębiorców kontrole 
rzetelności oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych. W wyniku tych kontroli 
wydano decyzje o cofnięciu koncesji (co zostało szczegółowo opisane w punkcie 
3.3. wystąpienia). 

[Dowód: akta kontroli str.177-179, 180-195, 203, 206-249]  

W okresie objętym kontrolą Komenda Miejska Policji w Suwałkach nie zgłaszała 
Prezydentowi Suwałk przypadków zakłócania porządku publicznego w związku 
z działalnością punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 291-292]  

Wszystkie kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych, przeprowadzone przez 
przedstawicieli MKRPA wykonywane były w ograniczonym zakresie. Nie badano bowiem 
zgodności oświadczeń o wartości sprzedaŜy tych napojów ze stanem faktycznym, 
składanych stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (pełniąca jednocześnie funkcję zastępcy 
przewodniczącego MKRPA) wyjaśniła, Ŝe członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych nie posiadają odpowiedniego przygotowania zawodowego 
i kwalifikacji do przeprowadzania kontroli w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 196-202, 204-205]  

 

                                                           

3 20 ostatnich przedsiębiorców, którym wydano zezwolenia przed 30 czerwca 2012 r. 
4 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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W latach 2011-2012 (I półrocze) nie kontynuowano u przedsiębiorców kontroli 
rzetelności oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych. Naczelnik Wydziału 
Strategii i Rozwoju, podając przyczyny braku kontroli, wyjaśnił, iŜ w związku z wejściem 
w Ŝycie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
pracownicy wydziału musieli wykonać w 2011 r. szereg dodatkowych prac, mających 
na celu zweryfikowanie i zaktualizowanie informacji o przedsiębiorcach pozostających 
w ewidencji działalności gospodarczej (ok. 6 tys. wpisów), a w 2012 r. byli zaangaŜowani 
we wprowadzanie do CEIDG danych dotyczących zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. Jako dodatkowy powód odstąpienia od czynności kontrolnych naczelnik 
wskazał odejście z wydziału w 2011 r. jednego z pracowników oraz długotrwałą absencję 
z przyczyn zdrowotnych osoby zajmującej się w 2012 r. prowadzeniem spraw z zakresu 
wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Naczelnik wyjaśnił ponadto, 
Ŝe przeprowadzenie kontroli rzetelności oświadczeń planowane jest na koniec 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 289-290] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

3.3. Funkcjonowanie systemu ustalania opłat – 
egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku 
składania oświadczeń o wartości sprzedaŜy 
detalicznej napojów alkoholowych i wnoszenia opłat 

Weryfikacja terminowości składania oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaŜy 
napojów alkoholowych oraz terminowości i prawidłowości wnoszonych opłat naleŜała 
do zadań pracownika zatrudnionego w Wydziale Strategii i Rozwoju. W latach 2011-2012 
(I półrocze) wydano 18 decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia w stosunku 
do 8 podmiotów, które nie złoŜyły oświadczenia o wartości sprzedaŜy lub nie wniosły 
naleŜnej opłaty (art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). 

[Dowód: akta kontroli str. 293] 
 

Analiza 100 oświadczeń za lata 2010-2011 wykazała, Ŝe zostały one złoŜone terminowo, 
opłaty były naliczane prawidłowo (w odniesieniu do zadeklarowanej wartości sprzedaŜy) 
i wnoszone w terminach określonych w art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
Nie stwierdzono przypadków prolongowania terminu wniesienia opłaty lub jej rozkładania 
na raty. 

[Dowód: akta kontroli str. 294-295] 

W 2010 r., na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
wydano 6 decyzji o cofnięciu zezwoleń, w związku z przedstawieniem przez 
przedsiębiorców fałszywych danych w oświadczeniach o wartości sprzedaŜy alkoholu 
(co wykazały kontrole przeprowadzone przez Urząd w 2010 r.), w tym: 
− 3 decyzje z dnia 29 czerwca 2010 r. o cofnięciu zezwoleń Stanisławowi K. 

prowadzącemu sprzedaŜ napojów alkoholowych w sklepie wielobranŜowym 
w Suwałkach,  

− 3 decyzje z dnia 15 września 2010 r. o cofnięciu zezwoleń Stanisławowi S., 
prowadzącemu sprzedaŜ napojów alkoholowych w sklepie spoŜywczym w Suwałkach. 
Przedsiębiorca złoŜył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Suwałkach, które utrzymało w mocy zaskarŜone decyzje. Oddalone zostały równieŜ 
skargi na decyzje SKO wniesione przez przedsiębiorcę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku.  

[Dowód: akta kontroli str. 250, 251-288] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów 
alkoholowych oraz egzekwowania od przedsiębiorców przestrzegania warunków 
korzystania z tych zezwoleń. 
 

4. Wykorzystanie dochodów uzyskanych z opłat 
pobranych za korzystanie z zezwoleń na detaliczną 
sprzedaŜ napojów alkoholowych 

4.1. Przestrzeganie obowiązku przeznaczenia dochodów 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych na realizację 
zadań wskazanych w ustawie – realizacja planu 
dochodów i wydatków 

Planowane i faktycznie zrealizowane dochody i wydatki ze środków pochodzących 
z wnoszonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych przedstawiono w poniŜszym zestawieniu (zł): 

  

Rok Dochody z tytułu opłat 
wnoszonych przez 
przedsiębiorców 

Wydatki na realizację zadań z 
zakresu profilaktyki i 

przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

RóŜnica 
(kol. 3 – kol. 5) 

Planowane  
(uchwala 

budŜetowa) 

Faktycznie 
zrealizowane 

Planowane  
(uchwala 

budŜetowa) 

Faktycznie 
 zrealizowane 

kwota % 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 X 947.987 X 982.358 - 34.371 97 
2009 X 1.085.047 X 821156 263.891 132 
2010 1.428.662 1.320.137 1.428.662 1.097.267 222.870 120 
2011 1.674.521 1.312.464 1.674.521 1.186.178 126.286 111 
2012 

(do 30.06) 
1.828.066 1.117.302 1.828.066 527.530. 527.500 212 

 
Strukturę wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii 
zaprezentowano w tabeli (zł):  
 

 

Wyszczególnienie 

2010 r. 2011 r. 2012 r.  

(do 30.06) 

zł % zł % zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem 
w tym: 

1.097.268 100 1.186.178 100 527.530 100 

na realizację gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych 
 - rozdział 85154 

 

 

1.072.387 

 

 

97,7 

 

 

1.163.930 

 

 

98,1 

 

 

520.892 

 

 

98,7 

na realizację gminnego programu  
przeciwdziałania narkomanii  
- rozdział 85153 

 
 

24.881 

 
 

2,3 

 
 

22.247 

 
 

1,9 

 
 

6.639 

 
 

1,3 
 [Dowód akta kontroli str. 302-323, 384] 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych nie były w całości 
wykorzystywane na realizację celów wskazanych w programach profilaktyki 
i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii, stosownie do wymogu 
z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wydatki poniesione przez gminę w latach 
2010-2011 na realizację zadań wskazanych w programach, w wysokości 2.283.445 zł, 
stanowiły 87% zrealizowanych w tym okresie dochodów (2.632.601 zł). W badanym okresie 
kwota niezrealizowanych wydatków wynosiła 349.156 zł. Analiza sprawozdań i uchwał 
budŜetowych wykazała, Ŝe w latach 2011-2012 na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych zwiększano plan wydatków o kwotę środków niewykorzystanych 
w latach poprzednich. Prezydent wyjaśnił, Ŝe przyczyną niewykorzystania całości środków 
były niŜsze koszty realizacji zadań niŜ pierwotnie planowano oraz brak moŜliwości 
wydatkowania części dochodów wpływających pod koniec roku, w związku z obowiązkiem 
przestrzegania procedur określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie5.  

[Dowód: akta kontroli str.296, 297-301, 302-323, 324-343, 344-345, 346-351] 

4.2. Prawidłowość kwalifikowania wydatków jako kosztu 
realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości 

Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu 
przeciwdziałania narkomanii w 2011 r. wynosiły 1.186.178 zł. Realizowane były przez: 
• Urząd Miejski, który przeznaczył kwotę 701.485 zł m.in. na: dotacje dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla Specjalistycznego 
Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach (łącznie 470.763 zł – szerzej o tym w pkt III. 
4.3. wystąpienia), wynagrodzenia członków MKRPA (75.575 zł), sfinansowanie kosztów 
postępowań sądowych, prowadzonych w sprawach skierowania na przymusowe 
leczenie (32.550 zł), opłacenie opinii specjalistów wydawanych w przedmiocie 
uzaleŜnień (17.630 zł); 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wydatkował kwotę 200.904 zł 
na sfinansowanie funkcjonowania Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Suwałkach (prowadzącego poradnictwo specjalistyczne oraz działalność 
informacyjną, edukacyjną i terapeutyczno-wspierającą). Środki te wydatkowano 
m.in. na udzielenie 303 osobom porad i konsultacji psychologicznych oraz prawnych. 
Udzielono równieŜ schronienia 30 osobom; 

• Izbę Wytrzeźwień, która za kwotę 44.365 zł wykonała zadaszenie wejścia oraz 
ocieplenie ścian budynku izby przyległych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
-Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia Stowarzyszenia „Wybór” 
w Suwałkach (remont części budynku, w którym nie realizowano zadań związanych 
z programem, pokryty został z własnych środków Izby) oraz finansowała kwotą 32.002 zł 
działalność Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym; 

• Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną prowadzącą program tzw. „siedmiu kroków” 
skierowany do osób uzaleŜnionych od alkoholu (koszt  16.098 zł); 

• szkoły oraz specjalne ośrodki wychowawcze6, które brały udział w programach 
profilaktyki uzaleŜnień, takich jak: „NOE”, „Spójrz inaczej”, „Wróć z daleka”, „Normy, 
wartości, dobre maniery”, „śyj zdrowo” (koszt 20.950 zł) oraz organizowały pozalekcyjne 
zajęcia sportowe (koszt 169.373 zł). 

[Dowód: akta kontroli str. 352, 353-374 ,375, 376, 377] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                           

5  Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. 
6  Wydatki w wysokości 190.325 zł zrealizowało 18 jednostek, w tym: 16 szkół i 2 specjalne ośrodki 

wychowawcze. 
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4.3. Przestrzeganie zasad udzielania: zamówień, dotacji 
oraz powierzenia realizacji zadań publicznych 
podmiotom zewnętrznym 

W 2011 r. udzielono 36 dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
oraz trzy Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznego Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. 

Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje przyznawane były 
w postępowaniu konkursowym w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie (35 dotacji) oraz, w jednym przypadku, w trybie pozakonkursowym. 
W badanym okresie przeznaczono na ten cel kwotę 398.900 zł. W umowach o udzielenie 
dotacji zawarto elementy wymagane w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych7. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 
i rozliczone terminowo (niewykorzystane środki w kwocie 536,75 zł zwrócono na rachunek 
budŜetu miasta). W jednym przypadku beneficjent nie złoŜył sprawozdania z realizacji 
zadań, co skutkowało zwrotem przyznanej dotacji (kwotę 10.000 zł wraz z odsetkami 
przekazano na rachunek budŜetu w 2012 r.). Wszyscy beneficjenci zostali skontrolowani 
przez Urząd z realizacji powierzonych zadań. Dotacje przeznaczono m.in. na:  
− prowadzenie grup wsparcia i maratonów terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych 

od alkoholu i substancji psychoaktywnych, 
− reintegrację społeczną i terapeutyczną dla osób uzaleŜnionych,  
− obóz terapeutyczny dla osób uzaleŜnionych oraz ich rodzin, 
− prowadzenie świetlic środowiskowych, 
− pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem alkoholowym, 
− prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Suwałkach, 
− prowadzenie punktu poradnictwa indywidualnego i grupowego przez Fundację 

„Prometeusz” w Suwałkach, 
− półkolonie dla dzieci i młodzieŜy z Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów 

„Filar” w Suwałkach, 
− turnus wypoczynkowy z programem socjoterapeutycznym dla dzieci w Czarnym 

Dunajcu. 

Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznego Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Suwałkach udzielono dotacji w kwocie 72.400 zł na: [1] zakup narzędzi 
diagnostycznych i testów psychologicznych, [2] zakup elektroencefalografu, 
[3] przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, dotyczących zagroŜeń związanych z uŜywaniem substancji 
psychoaktywnych przez młodzieŜ oraz zajęć edukacyjnych z młodzieŜą gimnazjalną 
na temat zagroŜeń wynikających z uŜywania substancji psychoaktywnych, [4] realizację 
uzupełniającego programu terapii dla pacjentów oddziału odwykowego, [5] zakup 
materiałów edukacyjnych do realizacji programów dla pacjentów Oddziału Lecznictwa 
UzaleŜnień i Zaburzeń Emocjonalnych. Dotacji udzielano na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 
i 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej8 oraz art. 115 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9. Beneficjent złoŜył 
sprawozdania z realizacji wszystkich zadań. Środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem i rozliczone terminowo. Kontrole wykorzystania dotacji, przeprowadzone 
przez Urząd Miejski, nie wykazały nieprawidłowości. 

 [Dowód: akta kontroli str. 378-380, 381, 382, 383] 

W okresie objętym kontrolą nie ponoszono wydatków, których wysokość uzasadniałaby 
stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych10. 

                                                           

7 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
8 Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm. 
9 Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. 
10 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia wykorzystanie dochodów z opłat pobranych 
za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów alkoholowych, ze względu 
na niespoŜytkowanie, w latach 2010-2011, całości uzyskanych dochodów na realizację 
zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz narkomanii (punkt 4.1.), natomiast pozytywnie – realizację wydatków na realizację 
ww. programów (punkt 4.2) i udzielanie dotacji (punkt 4.3.). 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej 
Izbie Kontroli11, wnosi o: 
1. Zwiększenie częstotliwości kontroli w zakresie prawidłowości składanych przez 

przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych.  
2. Podjęcie działań mających na celu pełne wykorzystanie środków pochodzących z opłat 

z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Białymstoku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŜeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
Białystok, dnia 21 listopada 2012 r. 
 
 

 

                                                           

11 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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