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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/165 – Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin 
dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

Kontrolerzy 1. Krystian Kułaga, doradca ekonomiczny, 
legitymacja służbowa nr 2525; 

2. Andrzej Kaczyński, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 83183 z dnia 3 października 2012 r.; 

3. Andrzej Os, starszy inspektor kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 83193 z dnia 9 października 2012 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Tczewie, plac Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew (dalej: „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Pobłocki, Prezydent Miasta Tczewa 
(dowód: akta kontroli str. 1-13) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
wykorzystanie w latach 2010-2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wywiązywanie się przez Miasto Tczew (dalej: „Miasto”) z zadań 
z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych. 

Pozytywną ocenę uzasadnia przede wszystkim pełne wykorzystanie dochodów 
uzyskanych z opłat pobranych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, wywiązanie się z ustawowych obowiązków w zakresie uchwalania 
i realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także przestrzeganie 
obowiązującego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 
– niepodjęcia w badanym okresie działań mających na celu zmianę przez Radę 

Miejską w Tczewie (dalej: „Rada Miejska”) dwóch uchwał dotyczących zasad 
usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, w których przekroczono zakres upoważnienia do ich wydania, 
określony w art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości2; 

– nieterminowego przedłożenia Radzie Miejskiej raportu z wykonania gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii w 2010 r. i w 2011 r.; 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 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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– niepełnego wywiązywania się z obowiązku przeprowadzania kontroli 
przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych; 

– przeznaczenia kwoty 5,0 tys. zł z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadania, które nie dotyczyło 
przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wywiązywanie się przez Miasto z obowiązku ustalenia 
aktem prawa miejscowego zasad usytuowania 
i maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych 

W latach 2010-2012 (I półrocze) na terenie Miasta obowiązywały limity liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz lokalne zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ustalone – na podstawie art. 12 
ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – w następujących uchwałach Rady 
Miejskiej: 
– nr XXXVI/341/2001 z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie 

miasta Tczewa liczby punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży; 

– nr XXIII/221/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia 
zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmienionej uchwałami 
nr XIV/116/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. i nr XLVII/414/2010 z dnia 
24 czerwca 2010 r.; 

– nr XXXII/289/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży3; 

– nr XI/85/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży4; 

– nr XVIII/153/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży5. 

(dowód: akta kontroli str. 98-114) 

Przed ustaleniem w kontrolowanym okresie liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz lokalnych zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, Rada Miejska zasięgała opinii dowódcy garnizonu 
w Mieście6, wymaganej art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

Wojewoda Pomorski nie podejmował, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym7, rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do ww. uchwał. 
Uchwały te, jako akty prawa miejscowego, opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

                                                      
3 Uchwała obowiązywała do 21.10.2011 r. 
4 Uchwała obowiązywała w okresie od 22.10.2011 r. do 25.04.2012 r. 
5 Uchwała obowiązuje od 26.04.2012 r. 
6 Do 01.10.2011 r. w Mieście znajdowała się Jednostka Wojskowa nr 3730. 
7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zwana dalej „ustawą 
o samorządzie gminnym”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych8. 

(dowód: akta kontroli str. 98-114) 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz usytuowanie miejsc 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie mogły być 
dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gdyż 
w obowiązujących w badanych latach programach nie wskazano takich potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 126-170) 

W latach 2010-2012 (I półrocze) przestrzegano obowiązujących w Mieście limitów 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu ich sprzedaży, 
co wynika z poniższego zestawienia: 

Wyszczególnienie 
Stan na: 

1.01.2010 r. 1.01.2011 r. 1.01.2012 r. 30.06.2012 r. 

1 2 3 4 5 

Limit punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% ustalony 
przez Radę Miejską, 
z tego: 
- do spożycia poza miejscem zakupu, 
- do spożycia w miejscu zakupu. 
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Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych9 powyżej 4,5% 
działających na terenie Miasta, 
z tego: 
- do spożycia poza miejscem zakupu, 
- do spożycia w miejscu zakupu. 
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(dowód: akta kontroli str. 641) 

Obowiązujący w kontrolowanym okresie § 2 ust. 2 uchwały nr XXIII/221/2004 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia 
zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustalał zakaz sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych „przez okienko”. Taki zakaz wykraczał poza 
zakres upoważnienia określony w art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
zgodnie z którym rada gminy mogła wprowadzić w innych, niż wymienione w tej 
ustawie, miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu 
na ich charakter, czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz 
wnoszenia napojów alkoholowych, a nie – określać sposób sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

Skutkiem wprowadzenia takiego zakazu było podjęcie przez Prezydenta Miasta 
w badanym okresie jednej decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Rozstrzygnięcie to wynikało z negatywnego zaopiniowania 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie 
wniosku przedsiębiorcy – jako niespełniającego wymogów § 2 ust. 2 ww. uchwały. 

(dowód: akta kontroli str. 102-104, 230-231, 642-643) 

                                                      
8 Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm. 
9 Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 
(art. 96 i art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). 
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W § 1 uchwały nr XLVII/414/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 
2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych określono, że sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych w miejscu sprzedaży może odbywać się w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej po uzyskaniu 
zgody mieszkańców ww. zabudowy, czym przekroczono zakres upoważnienia 
określony w art. 12 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym rada gminy ustala, w drodze 
uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. Przepis ten nie daje Radzie Miejskiej prawa do uzależniania 
prawa do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych we wskazanych przez 
Radę budynkach mieszkalnych od zgody mieszkańców (wymóg uzyskania zgody 
mieszkańców dotyczy przypadku, gdy punkt sprzedaży ma być zlokalizowany 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i wynika z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości). 

(dowód: akta kontroli str. 109-110) 

Prezydent Miasta nie podejmował w latach 2010-2012 (I półrocze) działań w celu 
zmiany dwóch powyższych uchwał Rady Miejskiej10. 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań prezydenta 
należy przygotowywanie projektów uchwał rady miasta. 

Zenon Drewa zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych11 wyjaśnił, że 
niepodejmowanie działań w celu zmiany § 2 ust. 2 uchwały nr XXIII/221/2004 i § 1 
uchwały nr XLVII/414/2010 wynikało z braku powodów by je zmieniać – po 
uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały weszły w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i nie zostały 
uchylone przez Wojewodę Pomorskiego. NIK nie podziela tego stanowiska, gdyż 
wystarczającym powodem do podjęcia takich działań jest niezgodność tych uchwał 
z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

(dowód: akta kontroli str. 14-15, 614-616) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości12, sposób wywiązania się przez Miasto z obowiązku ustalenia 
zasad usytuowania i maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

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

W kontrolowanym okresie Miasto posiadało gminne programy profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
ustalone, zgodnie – odpowiednio z: art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

                                                      
10 Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie: nr XXIII/221/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania 
na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
oraz nr XLVII/414/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
11 Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 242/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia 
prowadzenia spraw gminy w swoim imieniu Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta do 
obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych należały sprawy dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom. 
12 Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących 
działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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i art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii13, przez Radę Miejską 
w uchwałach: 
– nr XXXIX/341/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na 2010 r., zmienionej uchwałą 
nr XLIII/376/2010 z dnia 25 marca 2010 r.; 

– nr L/443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na 2011 r., zmienionej uchwałą 
nr VII/45/2011 z dnia 31 marca 2011 r.; 

– nr XIII/100/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na 2012 r. 

Powyższe uchwały nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody 
Pomorskiego. 

Opracowanie Programów zostało poprzedzone udokumentowaną analizą 
uwarunkowań i potrzeb lokalnych w Mieście14, a działania w nich przewidziane były 
zgodne z zadaniami określonymi – odpowiednio – w art. 41 ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i w art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

(dowód: akta kontroli str. 115-221) 

Rada Miejska uchwaliła ww. Programy na 2011 r. i na 2012 r. w brzmieniu projektów 
przedstawionych przez Prezydenta Miasta. W przypadku Programu na 2010 r. Rada 
Miejska wprowadziła zmiany w przygotowanym przez Prezydenta projekcie. 
Polegały one na wykreśleniu załącznika nr 2 do projektu uchwały, stanowiącego 
diagnozę stanu problemów alkoholowych w Mieście na dzień 01.10.2010 r. oraz na 
zmniejszeniu o 15 tys. zł planowanych wydatków na organizację lokalnych imprez 
profilaktycznych i przeznaczeniu ich na wspieranie działalności Centrum Interwencji 
Kryzysowej. 

(dowód: akta kontroli str. 222-229) 

Programy zawierały zadania wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji. 
Wskazano w nich podmioty odpowiedzialne za realizację zadań (art. 41 ust. 2 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości). W Programach określono także zasady 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, co było zgodne z art. 41 ust. 5 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 126-170, 232-246) 

Przewidziane w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 i 2011 przedsięwzięcia 
zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Na realizację tych zadań 
wykorzystano – odpowiednio – 91,2% i 95,5% planowanych kwot wydatków 
(wykonane w tym okresie wydatki były wyższe od kwot pobranych dochodów z tytułu 
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). 

Przyczyną niepełnego wykorzystania środków, jak wynikało z wyjaśnień zastępcy 
Prezydenta Miasta ds. społecznych, była m.in. mniejsza liczba sporządzanych opinii 
psychiatryczno-psychologicznych orzekających o stopniu uzależnienia osób 
nadużywających alkohol, niepełne wykorzystanie przez podmioty, które otrzymały 
dotacje z budżetu Miasta, środków na prowadzenie profilaktycznych programów 

                                                      
13 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124), zwana dalej „ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii”. 
14 Analizę i jej wyniki ujęto w opracowaniach: Diagnoza problemów alkoholowych oraz narkotykowych w mieście Tczewie 
z 2009 r. i z 2010 r. 
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informacyjno-edukacyjnych oraz zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania 
czasu wolnego, a także – przez szkoły – na zakup spektakli profilaktyczno-
edukacyjnych. W związku z planowanym uruchomieniem w 2011 r. nowej świetlicy 
środowiskowej ograniczono w 2010 r. również wydatki na zakup materiałów 
na doposażenie istniejących świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. 

(dowód: akta kontroli str. 232-246, 621-622) 

Rada Miejska przyjmowała raporty (informacje) z wykonania Programów w 2010 r. 
i w 2011 r. bez uwag. Informacje, które dotyczyły również przeciwdziałania 
narkomanii, przedłożone zostały Radzie Miejskiej po obowiązującym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 286-287, 317-318) 

Powyższe raporty z wykonania Programów w 2010 r. i w 2011 r. (zatwierdzone 
przez Prezydenta Miasta), obejmujące m.in. realizację zadań dotyczących 
przeciwdziałania narkomanii, zostały przedłożone Radzie Miejskiej – odpowiednio: 
07.04.2011 r. i 05.04.2012 r., tj. siedem i trzy15 dni po terminie określonym w art. 11 
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii16. 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych wyjaśnił, że przyczyną zwłoki 
w przekazaniu ww. raportów Radzie Miejskiej było przeoczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 247-322, 626-629) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
sposób wywiązywania się przez Miasto z uchwalania i realizacji programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii. 

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

3.1. Przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń 
na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 

Liczbę wydanych oraz wygasłych i cofniętych zezwoleń w latach 2010-2012 
(I półrocze) przedstawia zestawienie: 

Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 1.01 – 30.06. 
2012 r. 

1 2 3 4 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych (bez zezwoleń jednorazowych), 
z tego na sprzedaż napojów: 
• o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo 
• o zawartości do 18% alkoholu  
• o zawartości powyżej 18% alkoholu 

183 
 
 

94 
45 
44 

252 
 
 

122 
65 
65 

88 
 
 

44 
23 
21 

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych* 11 12 5 
Liczba wygasłych zezwoleń 197 254 86 
Liczba zezwoleń cofniętych 3 0 0 

* W liczbie tych zezwoleń nie ujęto zezwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 4 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości (jedno wydane w 2010 r. i trzy w 2012 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 323) 

                                                      
15 Na dzień 31.03.2012 r. przypadła sobota. 
16 Zgodnie z tym przepisem, organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy raport z wykonania w danym roku gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 
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Kontrolą objęto 20 postępowań w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, zakończonych przed 30.06.2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 338-388) 

Zezwolenia wydawano na podstawie wniosków przedsiębiorców zawierających dane 
określone w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, po uzyskaniu, 
zgodnie z art. 18 ust. 3a, pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami 
Rady Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy. 

Zezwolenia spełniały wymogi formalne określone w art. 107 § 1 kpa17 i wydane 
zostały w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. 

Przedsiębiorcy wnosili opłaty przed wydaniem zezwolenia, co było zgodne z art. 111 
ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a ich wysokość była zgodna z przepisami 
art. 111 ust. 2, 5 i 8 ustawy. 

W jednym postępowaniu nie wezwano składającego wniosek do przedstawienia 
Prezydentowi Miasta właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania 
wnioskodawcy, co było niezgodne z art. 64 § 2 kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 338-388, 464) 

Organ zezwalający, niezgodnie z art. 64 § 2 kpa, nie wezwał składającego wniosek 
do złożenia właściwego pełnomocnictwa, w sytuacji gdy z dokumentacji Urzędu 
wynikało, że wniosek, na podstawie którego wydano dwa zezwolenia18 na 
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, 
podpisała osoba, dla której pełnomocnictwa19 udzielono niezgodnie z wskazanymi 
w KRS20 wymogami dotyczącymi sposobu reprezentacji wnioskodawcy. 
Pełnomocnictwa udzielił dyrektor operacyjny niebędący członkiem zarządu spółki 
ani jej prokurentem, zamiast dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu 
działający łącznie z prokurentem. 

Inspektor ds. rejestracji podmiotów gospodarczych i wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości21 wyjaśniła m.in., że organ wydający zezwolenie w oparciu 
o przedstawione dokumenty nie miał wątpliwości, ani zastrzeżeń co do intencji 
wnioskodawcy oraz dokumentów złożonych przez stronę. 

Ponadto inspektor wyjaśniła, że Prezydent Miasta, w przypadku spółek prawa 
handlowego, nie posiada skutecznych narzędzi do weryfikacji umocowań prawnych 
pełnomocników. NIK nie podziela tej opinii, gdyż możliwości takie wynikają 
z przepisów kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 324-327, 385-387, 633-637) 

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

W latach 2010-2012 (I półrocze) przeprowadzono tylko jedną kontrolę 
przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

                                                      
17 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 
zwana dalej „kpa”. 
18 Wydane na podstawie wniosku przedsiębiorcy złożonego do Urzędu w dniu 16.03.2012 r. 
19 M.in. do dokonywania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
20 Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „KRS”. 
21 Zadania związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane były w kontrolowanym okresie 
przez inspektora w Wydziale Spraw Społecznych, a od 01.04.2011 r. w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości. 
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na sprzedaż napojów alkoholowych22, której dokonali członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na podstawie upoważnienia23 
udzielonego, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przez 
Prezydenta Miasta. Upoważnienie nie zawierało jednak wszystkich danych, 
wymaganych art. 79a ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej24. 
W kontroli tej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 400-401, 644-645) 

Do Urzędu wpłynęły cztery informacje, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tj. o powtarzającym się zakłócaniu porządku 
publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych. W każdym z przypadków 
podejmowane były czynności sprawdzające, tj. kierowano zapytania do Straży 
Miejskiej i Policji. W sytuacji potwierdzenia zarzutów, wzywano stronę do złożenia 
wyjaśnień oraz przeprowadzano dalsze czynności, które w jednym przypadku 
zakończyły się cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 626-629) 

W zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1) niepełne wywiązywanie się z obowiązku, wynikającego z art. 18 ust. 8 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości, przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W badanym okresie przeprowadzono tylko jedną kontrolę, w 
sytuacji gdy liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła w 2010 r. 
– 201, w 2011 r. – 196 i w I półroczu 2012 r. – 193. 

Wyjaśnienia zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych, iż większość kontroli 
dokonuje się na skutek zgłoszeń mieszkańców (weryfikowanych w oparciu 
o dokumentację przekazaną przez organy porządkowe), Policji i Straży Miejskiej 
nie są przekonywujące, gdyż obowiązek przeprowadzania takich kontroli nie jest 
uzależniony od zgłoszeń, jakie wpływają do Urzędu. Według założeń przyjętych 
w niniejszej kontroli NIK, przeprowadzenie tylko jednej kontroli punktu sprzedaży 
napojów alkoholowych, tj. 0,5% wszystkich punktów, należy uznać za niepełne 
wywiązanie się z realizacji obowiązku określonego w art. 18 ust. 8 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. 

(dowód: akta kontroli str. 641, 626-629, 644-645) 

2) Jedyną w badanym okresie kontrolę przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeprowadzono 
na podstawie upoważnienia, które nie zawierało: wskazania podstawy prawnej 
oraz daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, a ponadto 
pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy, co było 
niezgodne z art. 79a ust. 6 pkt 1, 7 i 9 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych wyjaśnił, iż pomimo że 
upoważnienie do kontroli sporządzone zostało z naruszeniem art. 79a ust. 6 
ww. ustawy, to kontrola była prawnie skuteczna. Żaden przepis tej ustawy nie 
statuuje skutku nieważności kontroli w takim przypadku. 

                                                      
22 Kontrolą nie objęto rzetelności oświadczeń przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 
23 Upoważnienie z 20.04.2011 r. 
24 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 ze zm.), zwana dalej 
„ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”. 
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Zdaniem NIK, zgodnie z art. 79a ust. 7 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, niekompletne upoważnienie nie może stanowić podstawy 
do przeprowadzenia kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 401, 626-629) 

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

Do złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości) zobowiązanych było w 2011 r. i w 2012 r. 156 
przedsiębiorców. 

W latach 2011-2012 dziewięciu przedsiębiorców nie złożyło lub złożyło po terminie 
powyższe oświadczenia. W tych przypadkach Prezydent Miasta wydał decyzje 
stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń. Pozostali przedsiębiorcy terminowo złożyli 
oświadczenia. 

W 2011 r. sześciu, a w I półroczu 2012 r. dziewięciu przedsiębiorców nie wniosło 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub 
nieterminowo uiściło część z rat tych opłat. We wszystkich przypadkach wydano 
decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń. Pozostali przedsiębiorcy wnieśli raty 
opłat w terminach określonych w art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i w prawidłowej wysokości (art. 111 ust. 5, 6 i 8 ustawy). 

(dowód: akta kontroli str. 402-451) 

Ustalono ponadto, że w podstawach prawnych i uzasadnieniu trzech decyzji 
stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń wskazano nieprawidłowe przepisy ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. 

Trzy inne decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż trzech rodzajów 
napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktu sprzedaży tych napojów wydano 
przed likwidacją punktu. 

(dowód: akta kontroli str. 455, 459, 460-463) 

W kontrolowanej działalności Urzędu stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) We wskazaniu podstawy prawnej i uzasadnieniu trzech z analizowanych decyzji 
stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przywołano nieprawidłowe przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
stanowiące podstawę wygaśnięcia tych zezwoleń, tj.: 
– w dwóch decyzjach wydanych z powodu likwidacji punktu sprzedaży25 

wskazano art. 18 ust. 12 pkt 2, zamiast art. 18 ust. 12 pkt 1; 
– w decyzji wydanej z powodu niedokonania w terminie opłaty za korzystanie 

z zezwolenia26 wskazano art. 18 ust. 12 pkt 2, zamiast art. 18 ust. 12 pkt 5. 

Inspektor ds. rejestracji podmiotów gospodarczych i wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości wyjaśniła, iż było to spowodowane nieprawidłową 
konfiguracją systemu komputerowego. W momencie rejestracji decyzji system 
przyjmował prawidłową podstawę prawną, a podczas jej wydruku nie uwzględniał 
wcześniej zatwierdzonego wyboru. 

(dowód: akta kontroli str. 455, 459, 460, 638-640) 

                                                      
25 Decyzje: nr 33A/12 z 02.02.2012 r. i nr 84A/12 z 08.06.2012 r. 
26 Decyzja nr 83C/12 z 08.06.2012 r. 
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2) W dniu 09.05.2012 r. zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych wydał trzy 
decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż trzech rodzajów 
napojów alkoholowych27 z powodu likwidacji z dniem 31.05.2012 r. jednego 
punktu sprzedaży28. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 kpa organ administracji 
publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, 
jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa. Powyższe decyzje wydano zatem 
przed dniem zaistnienia zdarzenia (faktycznej likwidacji punktu), z którym 
przepisy kpa wiążą obowiązek podjęcia takich decyzji. 

Pomimo, iż – jak wyjaśniła inspektor ds. rejestracji podmiotów gospodarczych 
i wspierania rozwoju – w decyzjach wskazano dzień z jakim nastąpi likwidacja 
punktu sprzedaży (31.05.2012 r.), to jednak wygaśnięcie zezwoleń można było 
stwierdzić jedynie w rzeczywistej (gdy zezwolenia stały się bezprzedmiotowe), 
a nie zamierzonej sytuacji, tj. dopiero po likwidacji punktu sprzedaży napojów 
alkoholowych z dniem 31.05.2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 461-463, 633-637) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż 
napojów alkoholowych. Z powodu przeprowadzenia w badanym okresie tylko jednej 
kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nadzór nad przestrzeganiem 
przez przedsiębiorców warunków korzystania z zezwoleń należy ocenić negatywnie. 

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

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

Wysokość planowanych i uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie 
z zezwoleń oraz planowanych i wykonanych wydatków na realizację zadań 
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii przedstawia 
zestawienie (w zł): 

Rok Dochody z tytułu opłat wnoszonych 
przez przedsiębiorców 

Wydatki na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz przeciwdziałania narkomanii 

Różnica 

Planowane Faktycznie 
zrealizowane 

Planowane Faktycznie 
zrealizowane 

kwota 

(kol. 4 – 
kol. 7) 

% 

(4:7) uchwała 
budżetowa 

plan po 
zmianach 

uchwała 
budżetowa 

plan po 
zmianach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2008 750.000 750.000 871.702 800.000 835.716 809.256 62.446 108 

2009 850.000 850.000 940.284 850.000 998.162 969.948 -29.664 97 

2010 1.100.000 1.100.000 1.022.625 1.100.000 1.218.130 1.110.904 -88.279 92 

2011 1.050.000 1.050.000 1.002.877 1.050.000 1.079.850 1.040.399 -37.522 96 
2012  
(do 30.06) 

989.000 989.000 812.097 989.000 989.000 550.230 261.867 148 

Z powyższego zestawienia wynika, iż Miasto wywiązywało się z wynikającego 
z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości obowiązku przeznaczania dochodów 

                                                      
27 Decyzje z 09.05.2012 r. o nr: 64A/12, 65B/12 i 66C/12. 
28 Zezwolenia określały terminy ich ważności do 31.08.2012 r. 
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uzyskanych z opłat za zezwolenia, na realizację gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
Wykonane dochody z tego tytułu w latach 2010-2011 wyniosły ogółem 
2.025,5 tys. zł, natomiast wydatki na realizację programów – 2.151,3 tys. zł, tj. były 
wyższe o 125,8 tys. zł od pobranych w tym okresie dochodów. 

(dowód: akta kontroli str. 647) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, opiniując projekty uchwał budżetowych 
Miasta na lata 2010, 2011, 2012 oraz sprawozdań z wykonania budżetu Miasta 
w latach 2010 i 2011, nie zgłaszała uwag dotyczących sposobu ujęcia dochodów 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i ich wykorzystania. 

Wykorzystanie środków pochodzących z tych opłat nie było przedmiotem audytu 
i kontroli wewnętrznej w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli str. 496-506, 617-618) 

Strukturę wydatków Miasta na profilaktykę i rozwiazywanie problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałanie narkomanii przedstawia zestawienie: 

 
Wyszczególnienie 

2010 r. 2011 r. 2012 r.  
(do 30.06) 

zł % zł % zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem, 
z tego: 

1.110.904 100 1.040.399 100 550.230 100 

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

 

 

1.049.904 

0 

 

 

95 

- 

 

 

979.399 

0 

 

 

94 

- 

 

 

519.230 

0 

 

 

94 

- 
na realizację gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii: 
- rozdział 85153 
- inne rozdziały 

 

61.000 

0 

 

5 

- 

 

61.000 

0 

 

6 

- 

 

31.000 

0 

 

6 

- 

(dowód: akta kontroli str. 648) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

Wydatki budżetowe poniesione przez Urząd w rozdziale 85153 – Zwalczanie 
narkomanii i 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w 2011 r. ogółem 
1.008,0 tys. zł29, z tego w rozdziałach: 85153 – 61,0 tys. zł i 85154 – 947,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 511-526) 

Szczegółowym badaniem objęto wszystkie wydatki poniesione przez Urząd 
w 2011 r., które przeznaczono: 
– w rozdziale 85153: na udzielenie stowarzyszeniu dotacji na prowadzenie punktu 

konsultacyjnego ds. uzależnień (61,0 tys. zł); 
– w rozdziale 85154: na udzielenie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań związanych z profilaktyką i edukacją 
w zakresie uzależnień, pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną (841,0 tys. zł), 
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (23,0 tys. zł)30 i wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie 

                                                      
29 Wydatki na łączną kwotę 32,4 tys. zł zrealizowały inne niż Urząd jednostki budżetowe Miasta. 
30 Wynagrodzenia naliczono i wypłacono zgodnie z zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. 
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badań psychologicznych (5,0 tys. zł) i zajęć profilaktyczno-terapeutycznych 
(1,2 tys. zł), koszty sądowe dotyczące wniosków o podjęcie leczenia 
odwykowego (5,9 tys. zł), zakup materiałów, m.in.: prenumeraty czasopisma 
„Świat problemów”, materiałów na kampanię profilaktyczną, nagród dla 
uczestników konkursów na temat uzależnień, alkomatu na potrzeby Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ogółem 13,4 tys. zł), zakup 
usług związanych z organizacją spektakli i warsztatów profilaktycznych 
(56,6 tys. zł), ubezpieczenie majątku Miasta powierzonego świetlicom 
środowiskowym (0,6 tys. zł) oraz szkolenie członka Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0,3 tys. zł). 

Analizowane wydatki, poza jednym niżej opisanym jako nieprawidłowość, 
przeznaczono na sfinansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2011 r., które służyły realizacji celów określonych w art. 41  ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości (dotyczy rozdziału 85154) oraz w art. 10 ust. 1 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153). 

(dowód: akta kontroli str. 511-526, 652-655) 

Jednemu stowarzyszeniu udzielono dotacji w wysokości 5,0 tys. zł31 na zadanie, 
którego realizacja nie dotyczyła profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu (art. 41  
ust. 1 ww. ustawy). Z treści oferty dotyczącej realizacji zadania, stanowiącej 
załącznik do umowy zawartej ze stowarzyszeniem32 i sprawozdania końcowego 
z wykonania tego zadania wynika, że było ono skierowane do dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie (w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym), ze specyficznymi potrzebami i dużymi deficytami rozwojowymi. 
Uniemożliwiały one samodzielne uczestniczenie dzieci w jakiejkolwiek formie 
wakacyjnej. Zadanie polegało na zorganizowaniu poza miejscem zamieszkania 
terapii i rehabilitacji tych dzieci. 

Wyjaśnienia zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych, który zawarł umowę ze 
stowarzyszeniem, iż w ofercie podmiotu użyto sformułowania: „… rodziny są na ogół 
w trudniejszej sytuacji finansowej (koszt rehabilitacji, konieczność stałej opieki, 
rezygnacja z pracy zawodowej), a także w trudniejszej sytuacji życiowej. Powoduje 
to, że bywają wykluczane i stanowią grupę większego ryzyka w sytuacjach 
zagrożenia patologią itd.” oraz, że zgodnie z definicją patologii społecznej w jej skład 
wchodzi m.in. alkohol i narkomania (przyznając dotację udzielono wsparcia 
podmiotowi na rzecz dzieci dotkniętych alkoholizmem), nie mogą być uznane, gdyż 
dofinansowane przedsięwzięcie dotyczyło realizacji innego zadania własnego 
Miasta, niż profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integracja 
społeczna osób uzależnionych od alkoholu. 

(dowód: akta kontroli str. 573-611, 626-629) 

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

Kontrolą przestrzegania zasad udzielania: zamówień publicznych i dotacji oraz 
powierzania realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym, objęto wszystkie 
wydatki poniesione w 2011 r. w rozdziałach 85153 i 85154. 

                                                      
31 Wydatek w rozdziale 85154 § 2820. 
32 Umowa nr 335/06/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego, zawarta 09.06.2011 r. 
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Do wydatków dotyczących zakupu materiałów i usług przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych33 nie miały zastosowania, gdyż 
ich wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro 
(art. 4 pkt 8 ww. ustawy). 

(dowód: akta kontroli str. 513-522, 526) 

Miasto udzieliło w 2011 r. ogółem 33 dotacje celowe na łączną kwotę 902,0 tys. zł, 
na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych34. Dotyczyły one 
finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego. Spośród tych dotacji 32 udzielono 
po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert, zgodnie z art. 11 ust. 2 
ustawy o działalności pożytku publicznego35, a jedną z nich (5,0 tys. zł) – 
z pominięciem konkursu, na wniosek organizacji (w tym przypadku spełnione zostały 
przesłanki udzielenia takiej dotacji, określone w art. 19a ust. 1 ww. ustawy). 

Konkursy ofert przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 
publicznego, tj. ogłoszono konkurs (art. 13 ust. 1-3), powołano komisję konkursową 
w celu zaopiniowania złożonych ofert (art. 15 ust. 2a i 2b), wyniki konkursu 
ogłoszono niezwłocznie po wyborze ofert w sposób określony w art. 13 ust. 3 
(art. 15 ust. 2j). Z wyłonionymi podmiotami bez zbędnej zwłoki zawarto umowy, 
w formie pisemnej, o wsparcie realizacji zadania publicznego (art. 15 ust. 4). 

Wszystkie umowy zawierały elementy określone w art. 221 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych, tj. określały szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki 
została przyznana dotacja, jej wysokość i tryb płatności oraz termin wykorzystania, 
nie dłuższy niż do 31.12.2011 r., a ponadto tryb kontroli wykonywania zadania oraz 
termin i sposób jej rozliczenia. Podmioty, poza jednym stowarzyszeniem36, które 
z jednodniowym opóźnieniem złożyło do Urzędu sprawozdanie z realizacji zadania, 
terminowo rozliczyły się z realizacji umów. 

Dwa sprawozdania z realizacji zadania złożono do Urzędu na nieprawidłowym 
formularzu. 

(dowód: akta kontroli str. 511-572) 

Urząd przyjął do rozliczenia dwa37 sprawozdania z realizacji zadania, które 
sporządzono niezgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania38. 

Przyczyną niewezwania fundacji i stowarzyszenia do złożenia sprawozdań 
zgodnych z obowiązującym wzorem, według inspektora ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkomani, który odpowiadał za weryfikację 
sprawozdań39, była pomyłka. Jak wyjaśnił inspektor, nowy wzór sprawozdania 
przypomina obowiązujący w 2010 r. formularz stanowiący załącznik nr 3 
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 

                                                      
33 Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
34 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zwana dalej „ustawą 
o finansach publicznych”. 
35 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 
ze zm.), zwana dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”. 
36 Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej Przemiana w Tczewie. 
37 Sprawozdania dotyczą umów nr 389/07/2011 z 04.07.2011 r. i nr 400/07/2011 z 11.07.2011 r. 
38 Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25. 
39 Zakresy czynności z 02.04.2007 r. i z 30.05.2012 r. 
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w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania tego zadania40. 

(dowód: akta kontroli str. 567-569, 612-613, 619-620) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
wykorzystanie dochodów uzyskanych z opłat pobranych za korzystanie z zezwoleń 
na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli41, wnosi o: 

1) podjęcie działań w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami art. 12 ust. 2 
i art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości uchwał Rady Miejskiej 
dotyczących zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych; 

2) wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających terminowe 
przedkładanie Radzie Miejskiej raportów z wykonania gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii; 

3) wzmocnienie nadzoru nad wywiązywaniem się z obowiązku wzywania 
składającego wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, w uzasadnionych przypadkach, do złożenia właściwego 
pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy; 

4) wzmocnienie nadzoru nad wydawaniem decyzji stwierdzających wygaśnięcie 
zezwoleń, w celu wskazywania w ich podstawie prawnej i uzasadnieniu 
prawidłowych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz wydawaniem 
tych decyzji po zaistnieniu zdarzenia, z którym związany jest taki obowiązek; 

5) podjęcie działań w celu zwiększenia liczby kontroli przedsiębiorców, 
na podstawie prawidłowo wystawionych upoważnień, w zakresie przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

6) wzmocnienie nadzoru nad realizacją wydatków budżetowych oraz rozliczaniem 
dotacji udzielonych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 
i zwalczaniem narkomanii. 

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 zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. 

                                                      
40 Dz.U. Nr 264, poz. 2207 – rozporządzenie obowiązywało do 17.01.2011 r. 
41 Dz.U. z 2012 r., poz. 82. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Gdańsk, dnia 28 listopada 2012 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Gdańsku 

Kontrolerzy Dyrektor 
 Krystian Kułaga 
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