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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 sprzedaŜ napojów alkoholowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Michał Kapek, specjalista k .p., upowaŜnienie do kontroli nr 82762 z dnia 17 sierpnia 
2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Łukasz Komoniewski, Prezydent Miasta 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

PowyŜszą ocenę uzasadnia: 

1. niezgodne z przeznaczeniem, określonym w ustawie z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2, 
wykorzystanie 49,4% dochodów pozyskanych w latach 2010-2011 przez Miasto 
Będzin z wnoszonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Dochody Miasta Będzin z ww. tytułu 
wyniosły 2 029 583 zł, natomiast na realizację działań przewidzianych 
w Miejskim Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (MPPiRPA) i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 
(MPPN) wydatkowano 1 406 474 zł, tj. kwotę o 623 109 zł niŜszą.  
W ramach realizacji zadania przewidzianego w MPPiRPA kwotę 379 533,47 zł 
wydatkowano na sfinansowanie części kosztów budowy obiektów sportowych 
(budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych). W ocenie NIK, 
inwestycje, których przedmiotem są obiekty sportowe nie mieszczą się 
w katalogu zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych wskazanych w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

2. nieprawidłowości w zakresie wydawania, wygaśnięcia oraz cofania wydanych 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Jedno zezwolenie wydano 
bezzasadnie, tj. niezgodnie ze złoŜonym wnioskiem (zamiast na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, wydano 
zezwolenie na sprzedaŜ napojów zawierających pow. 18% alkoholu); wydanie 
zaświadczenia o posiadaniu przez przedsiębiorcę zezwolenia, którego nigdy 
nie wydano; wydanie bezzasadnej decyzji w sprawie wygaśnięcia niewydanego 
zezwolenia, 

                                                      
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm., zwana dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”. 
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3. brak skutecznego nadzoru ze strony Prezydenta Miasta nad 
przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków korzystania z zezwoleń 
na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych. Stwierdzono bowiem, Ŝe: 

− w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli, o których 
mowa w art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi3, 

− nie wydano dwu decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych w związku z niezłoŜeniem przez przedsiębiorcę 
oświadczeń o wysokości sprzedaŜy za lata 2010 i 2011. 

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 

W okresie objętym kontrolą w gminie Będzin obowiązywały 3 uchwały Rady 
Miejskiej Będzina dotyczące zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania 
napojów alkoholowych4 oraz liczby punktów ich sprzedaŜy5.  

W ww. aktach prawa miejscowego w szczególności ustalono:  

W uchwale w sprawie zasad…:  

a) punkt sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych nie moŜe być 
usytuowany na terenie i w sąsiedztwie takich obiektów, jak przedszkola 
i szkoły oraz czynne obiekty kultu religijnego wszystkich wyznań (§1 pkt 1); 

b) minimalna odległość od punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych do obiektu 
chronionego wynosi nie mniej niŜ 50 m od wejścia do punktu sprzedaŜy do 
głównego wejścia do obiektu chronionego, mierzone „(…) najkrótszą drogą 
wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych przy uwzględnieniu przeszkód 
o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze 
względu na swój charakter uniemoŜliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy 
i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw” 
(§1 pkt 2); 

c) dopuszczenie sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych poza lokalami 
gastronomicznymi „(…) w miejscach sezonowych letnich ogródków 
i tarasów, które funkcjonują przy lokalach gastronomicznych, z tym Ŝe lokale 
usytuowane w sąsiedztwie placówek oświatowo–wychowawczych 
działalność mogą prowadzić po godzinach zajęć tych placówek” (§1 pkt 3); 

                                                      
3 Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm., zwana dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”. 
4 Uchwała Nr IX/89/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28.04.2003 r. w sprawie określenia zasad 
usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych – zwana 
w dalszej części wystąpienia „uchwałą w sprawie zasad…” (Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego 2003.48.1413). 
5 Uchwały nr: LII/589/2006 z dnia 27.02.2006 r. oraz XIII/126/2011 z dnia 24.08.2011 r. Rady 
Miejskiej w Będzinie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
zawierających powyŜej 4,5% (z wyjątkiem piwa) alkoholu przeznaczonych do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy oraz w miejscu sprzedaŜy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 
2006.43.1204 i 2011.212.3709). 
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W pozostałych 2 uchwałach ustalono liczbę punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% (z wyjątkiem piwa) alkoholu, 
przeznaczonych do spoŜycia w miejscu (80 punktów) oraz poza miejscem 
sprzedaŜy (120, a od 28.09.2011 r. - 140 punktów). 

śadna z ww. uchwał nie była przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. 
Nie wskazano w nich równieŜ konieczności ograniczania dostępu do napojów 
alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 10-16) 

Ilość ustalonych punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych pow. 4,5% oraz 
faktycznie działających na terenie miasta Będzina, wg stanów na 1 stycznia 2010 r., 
2011 r., 2012 r. oraz 30 czerwca 2012 r., prezentuje poniŜsze zestawienie: 

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 sprzedaŜy napojów 
alkoholowych powyŜej 4,5% ustalony przez 
Radę Gminy, 

200 200 220 220 

w tym:          
- do spoŜycia poza miejscem zakupu, 120 120 140 140 
- do spoŜycia w miejscu zakupu.  80 80 80 80 
Liczba punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych powyŜej 4,5% działających na 
terenie gminy, 

144 174 170 163 

w tym:          
- do spoŜycia poza miejscem zakupu, 105 117 123 118 
- do spoŜycia w miejscu zakupu. 39 57 47 45 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Limit punktów ustalonych poszczególnymi uchwałami wynosił: wg stanu na dzień 
1 stycznia 2010 r. i 2011 r. - 200 (w tym 120 dot. punktów spoŜycia poza miejscem 
zakupu, a 80 – w miejscu), a wg stanu na 1 stycznia i 30 czerwca 2012 r. – 220 
(w tym analogicznie 140 i 80). 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

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

 

W uchwałach ustalono liczbę punktów sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych, natomiast w uzasadnieniu Ŝadnej z tych uchwał nie było zapisów 
dotyczących potrzeby ograniczania dostępności alkoholu.  

(dowód: akta kontroli str. 10-16) 

Prezydent Miasta w wyjaśnieniach podał, Ŝe ww. przepis nie zobowiązuje do 
umieszczenia zapisu o ograniczaniu dostępności alkoholu w uchwałach dotyczących 
liczby punktów sprzedaŜy oraz usytuowania miejsc sprzedaŜy, podawania 
i spoŜywania napojów alkoholowych. Ustalenia wynikające z tych uchwał powinny 
być jedynie dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, co – zdaniem Prezydenta - znalazło odzwierciedlenie w miejskich 
programach przeciwdziałania alkoholizmowi na lata 2010-2012 w postaci 
sporządzanej corocznie diagnozy, określającej skalę zjawiska i zasobów w sferze 
problemów alkoholowych na terenie Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 8-9, 10-16) 
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

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

W okresie 2010–2012 (I połowa) Rada Miejska w Będzinie przyjęła w formie 
3 uchwał Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2010, 2011 i 20127. 

Uwarunkowania i potrzeby lokalne ustalono w kaŜdym z ww. Programów, na 
podstawie: danych statystycznych, w zakresie problemów alkoholowych 
dotyczących miasta Będzina, w tym: szacunkowej liczby osób dorosłych dotkniętych 
problemem alkoholowym (niezmiennie 2-3%, tj. 800-1200 mieszkańców); informacji 
z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie (ilość osób 
wezwanych na rozmowy interwencyjno motywujące - 120 w 2009 r., 86 w 2010 r. 
i 158 w 2011 r., liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Będzinie – 
57 w 2009 r., 21 w 2010 r. i 25 w 2011 r.); informacji od Prezesa Sądu Rejonowego 
w Będzinie (liczba wydanych postanowień o obowiązku leczenia w systemie 
ambulatoryjnym i stacjonarnym, kolejno: w okresie od stycznia do września 2010 r. – 
34 i 5 oraz w analogicznym czasie roku 2011 – 28 i 7).  

Ponadto pod uwagę brano równieŜ dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji, 
StraŜy Miejskiej i Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. 

PowyŜsze uchwały nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. 

W Ŝadnej z nich nie wskazano konieczności ograniczania dostępności alkoholu. 

(dowód: akta kontroli str. 17-103) 

Sprawozdania z realizacji wyŜej opisanych Programów przyjęła Rada Miejska 
w Będzinie, w formie uchwał w dniach 28 marca 2011 r. (za rok 2010) oraz 27 lutego 
2012 r. (za rok 2011)8. 

(dowód: akta kontroli str. 104-145) 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007–2013 przyjęła Rada 
Miejska Będzina 24 września 2007 r.9, na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

                                                      
6 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności  
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
7 Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr: XLVII/870/2009 z 28.12.2009 r. – Program na rok 2010; 
II/8/2010 z 3012.2010 r. – Program na rok 2011 oraz XVII/182/2011 z 21.12.2011 r. – Program na rok 
2012. 
8 Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLVII/870/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 
r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2010 r. 

Uchwała Nr XIX/207/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 grudnia 2010 r.  
w sprawie przyjęcia na rok 2011 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
9 Uchwała Nr XIV/140/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 r. 
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29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii10. Celami i zadaniami ww. programu 
było zwiększenie dostępności terapeutycznej oraz świadczenie pomocy 
psychologicznej i prawnej osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom. 

Uwarunkowania i potrzeby lokalne ustalono w ww. Programie na podstawie m.in.: 
diagnozy problemów społecznych Będzina (problem narkomanii mieszkańcy 
zakwalifikowali na 11 miejscu wśród 14 ocenianych); informacji z Powiatowego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie (26 osób niepełnoletnich leczonych 
z powodu zaŜywania środków innych niŜ alkohol); danych Komendy Powiatowej 
Policji w Będzinie (wzrost przestępstw dot. ustawy antynarkotykowej); Ośrodka 
Pomocy Społecznej (w 2006 r. pomoc z powodu narkomanii otrzymało 
16 mieszkańców); ankiety przeprowadzonej w 2007 r. wśród uczniów będzińskich 
I i III klas szkół gimnazjalnych oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 
979 uczniów). 

Przedmiotowa uchwała nie była przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. 
(dowód: akta kontroli str. 146-169) 

Sprawozdania z realizacji wyŜej opisanego Programu przyjęła Rada Miejska 
w Będzinie, w formie uchwał w dniach 28 marca 2011 r. oraz 27 lutego 2012 r.11. 

(dowód: akta kontroli str. 170-198) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Do MPPiRPA na lata 2010, 2011 i 2012 wprowadzono, do zadania dotyczącego 
prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, zapisy umoŜliwiające 
finansowanie budowy i modernizacji obiektów sportowych, co było niezgodne 
z art. 18² w związku z art. 4¹ ust. 1-2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz 
stanowiskiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 
w swoich opiniach wskazała, Ŝe środki pochodzące z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych mogą być przeznaczone m.in. na 
prowadzenie zajęć sportowych, a nie na finansowanie inwestycji (w tym budowy 
boisk)12. 

(dowód: akta kontroli str. 39, 68, 98) 

Osobami odpowiedzialnymi za wyŜej opisaną nieprawidłowość były: 
• Joanna Gronczewska, pierwotnie jako Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

(MPPiRPA na lata 2010 i 2011), a następnie Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej i Działalności Gospodarczej (MPPiRPA na rok 2012), która zgodnie 
z powierzonymi zakresami czynności ponosiła odpowiedzialność m.in. za 
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym opracowanie 
zadań ujętych w MPPiRPA. Wyjaśniając przyczyny wprowadzenia ww. zapisów 
do MPPiRPA, Naczelnik wydziału wskazała, Ŝe jedynie stworzenie kompleksu 
nowoczesnych boisk sportowych zapewnić moŜe bezpieczną i skuteczną formę 
przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez zajęcia sportowe.  

                                                      
10 Dz. U. z 2012 r., poz. 124, ze zm., zwana w dalszej części niniejszego wystąpienia „ustawą 
antynarkotykową”. 
11 Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia 
raportu za 2010 r. z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2013 

Uchwała Nr XIX/208/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia 
raportu za 2011 r. z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2013 
12 Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2010 r. i w 2011 r. 
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Jak zaznaczyła, finansowanie budowy boisk sportowych nie było celem samym 
w sobie, lecz stanowiło jedną z form realizacji zadania polegającego na 
tworzeniu warunków sprzyjających propagowaniu zdrowego i trzeźwego stylu 
Ŝycia. 

(dowód: akta kontroli str. 235-238, 330) 

• Prezydent Miasta, który przedkładając Radzie Miejskiej projekty uchwał 
w sprawie przyjęcia MPPiRPA na ww. lata, nie doprowadził do wyeliminowania 
z tych dokumentów zapisów dotyczących finansowania budowy boisk.  

Wyjaśniając powyŜsze Prezydent podał, Ŝe MPPiRPA na lata 2010 - 2012 
zawierają wyłącznie zadania zgodne z zapisem art. 4¹ ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Finansowanie budowy obiektów sportowych, 
stanowi wyłącznie formę realizacji zadania polegającego na prowadzeniu 
profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Powołał się równieŜ na treść „Informacji o wynikach kontroli 
pobierania i wykorzystywania przez samorządy województw i gmin opłat za 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 2006-2008” NIK Delegatury  
w Poznaniu, gdzie wskazano, iŜ katalogi działań określonych w przepisach 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mają 
charakter otwarty i nieprecyzyjny. Nigdzie w obowiązujących przepisach 
prawnych forma realizacji zadań profilaktycznych zmierzających do 
przeciwdziałania alkoholizmowi, poprzez finansowanie budowy boisk nie 
została zakazana. Jednocześnie poinformował, Ŝe „(…) zarówno bieŜące 
kontrole przeprowadzane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz organ 
nadzoru przy wojewodzie śląskim, stwierdzający legalność uchwał nie 
zakwestionowali powyŜszego zapisu. (…)” NIK nie podziela stanowiska 
Prezydenta dotyczącego budowy obiektów sportowych jako jednej z form 
realizacji zadań określonych w cyt. wyŜej przepisie. 

(dowód: akta kontroli str. 446-448) 

W MPPiRPA nie umieszczono zapisów dotyczących ograniczenia dostępności 
alkoholu. Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, ograniczenie dostępności do alkoholu ujęto 
w MPPiRPA na lata 2010-2012 w postaci zadań zmierzających przede wszystkim do 
przestrzegania bezwzględnego zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom poniŜej 18 roku 
Ŝycia. Ponadto zaznaczył, Ŝe zadania MPPiRPA na lata 2010-2012 określają 
kierunki działań gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, koncentrując się 
wokół priorytetowych działań związanych z profilaktyką, w tym równieŜ poprzez 
ograniczenie dostępności alkoholu. 

(dowód: akta kontroli str. 6-8, 17-103) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie13, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

                                                      
13 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności  
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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3. Przestrzeganie zasad i warunków udzielania 
zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów 
alkoholowych i egzekwowania od przedsiębiorców 
przestrzegania warunków korzystania z tych 
zezwoleń 

3.1. Przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

W okresie objętym kontrolą wydano 224 (w 2010 r.)14, 244 (w 2011 r.)15 i 135  
(do 30 czerwca 2012 r.)16 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  
(bez zezwoleń jednorazowych). Ponadto, w latach tych wydano odpowiednio 15, 14 
i 16 zezwoleń jednorazowych. Liczba zezwoleń wygasłych wynosiła odpowiednio: 
50, 59 i 33. Jedno zezwolenie cofnięto, w 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 199-200) 

Na podstawie analizy dokumentacji 20 podmiotów, którym przed 30 czerwca 2012 r. 
wydano 3817 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w stałych punktach 
sprzedaŜy nie stwierdzono ani jednego przypadku odmowy udzielenia zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych w okresie objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 199-201, 205, 208, 212, 215, 217-231) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) Pięciu podmiotom wydano zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
przed uiszczeniem przez nich opłaty za korzystanie z nich, tj. z naruszeniem 
art. 11¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

(dowód: akta kontroli str. 201-216) 

2) Dwa wnioski były niekompletne, bowiem nie zawierały adresów punktów 
składowania napojów alkoholowych (magazynów dystrybucyjnych), co było 
wymagane w związku z przepisem zawartym w art. 18 ust. 5 pkt 6 
ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 201, 224) 

3) W dwu przypadkach zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
wydano po upływie 34 i 36 dni od daty wpływu poszczególnych wniosków 
do Urzędu, tj. z naruszeniem terminów przewidzianych w art. 35 Kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 225, 226) 

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości były:  

• Halina Gołąb - Podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności 
Gospodarczej, która zgodnie z powierzonym zakresem czynności była 
odpowiedzialna m.in. za naliczanie i ewidencjonowanie opłat związanych 
z zezwoleniami na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz prowadzenie 
postępowań w tym zakresie; 

(dowód: akta kontroli str. 232-234) 

                                                      
14 W tym 85 o zawartości alkoholu do 4,5% i piwo; 70 o zawartości do 18% i 69 – pow. 18% alkoholu. 
15 W tym 91 o zawartości alkoholu do 4,5% i piwo; 73 o zawartości do 18% i 80  – pow. 18% alkoholu 
16 W tym 57 o zawartości alkoholu do 4,5% i piwo; 36 o zawartości do 18% i 42  – pow. 18% alkoholu 
17 W tym 18 na sprzedaŜ napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo;  
10 – pow. 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz 10 – pow. 18% 

Opis stanu 
faktycznego 
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• Joanna Gronczewska - Naczelnik ww. Wydziału, która zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 103/2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 
2011 r. w sprawie określenia zadań dla Naczelnika Wydziału Polityki 
Społecznej i Działalności Gospodarczej była odpowiedzialna m.in. za 
bieŜącą kontrolę czynności i wszelkiego rodzaju operacji wykonywanych 
przez podległych pracowników w zakresie prawidłowego przebiegu działań 
i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a takŜe nadzór nad 
merytoryczną i formalną prawidłowością, legalnością i celowością 
dokumentów, wniosków, opinii i rozstrzygnięć opracowanych przez Wydział. 

(dowód: akta kontroli str. 235-238) 

Wyjaśniając przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, Podinspektor w Wydz. 
Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej wskazała:  
Ad. 1) przekonanie, Ŝe przedsiębiorca i tak dokona tych wpłat, poniewaŜ był 
zobligowany do tego na podstawie przekazanego mu obliczenia; 
Ad. 2) domniemanie, Ŝe adres składowania napojów alkoholowych znajduje się pod 
tym samym adresem co punkt sprzedaŜy;  
Ad. 3) nadmiar obowiązków słuŜbowych, spowodowany okrojonym składem 
kadrowym w wydziale. 

(dowód: akta kontroli str. 239) 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału, stwierdzone nieprawidłowości nastąpiły na skutek 
braków kadrowych w Wydziale, co spowodowało spiętrzenie bieŜących obowiązków. 
W zakresie sposobu prowadzenia nadzoru w kierowanym przez siebie Wydziale 
poinformowała, Ŝe odbywał się na bieŜąco, na podstawie losowo wybranych 
postępowań. Jak zaznaczyła, w skontrolowanych przez siebie przypadkach 
nieprawidłowości nie stwierdzono. 

(dowód: akta kontroli str. 240) 

3.2. Nadzór ze strony Prezydenta Miasta nad 
przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. 

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli w zakresie przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 241-242) 

W latach 2010– 2012 (do 30 czerwca) do Urzędu wpłynęły kolejno 1, 5 i 3 skargi 
(zawiadomienia) o naruszeniu porządku publicznego w związku ze sprzedaŜą 
napojów alkoholowych.  

(dowód: akta kontroli str. 243) 

Jak wynika z informacji przekazanych przez Komendanta StraŜy Miejskiej 
w Będzinie, w 2011 r. podjęto 31 interwencje, a do 30 czerwca 2012 r. - 23, z czego 
w 4 przypadkach (3 w roku 2011 i 1 w 2012 r.) interwencje podejmowano minimum 
2-krotnie w obrębie tego samego punktu. 

(dowód: akta kontroli str. 244) 

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie poinformował, Ŝe w okresie od 
1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., wystąpił 1 przypadek poinformowania 
Prezydenta Miasta o zakłóceniach porządku publicznego w związku ze sprzedaŜą 
napojów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 245-248) 
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W Ŝadnym z ww. przypadków nie wszczęto postępowania w sprawie cofnięcia 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, z powodu powziętych w toku 
prowadzonych czynności wyjaśniających informacji o braku związków przyczynowo 
–skutkowych, tj. braku jednoznacznych dowodów, Ŝe osoby zakłócające porządek 
publiczny zakupiły alkohol w punktach, w obrębie których dochodziło do tych 
zdarzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 256-272) 

Decyzją nr WPSiDG.7340.5.42.2011 z dnia 18 lipca 2011 r. Prezydent Miasta 
Będzina cofnął zezwolenia nr I/97/A/66/2010, I/97/B/66/2010 oraz I/97/C/66/2010 
z dnia 27 października 2010 r. na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, z powodu naruszenia przez przedsiębiorcę 
przepisów zawartych w art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
tj. na skutek dokonania sprzedaŜy napojów alkoholowych na kredyt,  
czym naruszono przepis art. 15 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Zarówno właściciel 
przedmiotowego przedsiębiorstwa, jak i jego współmałŜonek nie ubiegali się 
ponownie o zezwolenie na sprzedaŜ i podawanie napojów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 285-287) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Pomimo obowiązku określonego w art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
dotyczącego przeprowadzania przez organ zezwalający lub na podstawie jego 
upowaŜnienia kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, w okresie objętym kontrolą takich 
kontroli nie przeprowadzono. Tym samym m.in. nie weryfikowano rzetelności 
składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaŜy.  

(dowód: akta kontroli str. 241-242, 288-290) 

Odpowiedzialność za ww. nieprawidłowość ponosi Prezydent Miasta, który jak 
wskazano w art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dokonuje opisanych 
powyŜej kontroli bądź na podstawie wydanych przez siebie upowaŜnień zleca ich 
wykonanie innym podmiotom (straŜ miejska, członkowie miejskiej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych). 
Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, przyczyną odstąpienia od przeprowadzania kontroli 
w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku była ich nieefektywność 
i nieskuteczność w latach poprzednich. Przeprowadzane wcześniej, tj. przed 
styczniem 2010 roku kontrole nie odnotowały Ŝadnych nieprawidłowości, 
następstwem których byłoby cofnięcie zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. Jednocześnie poinformował, Ŝe dąŜąc do zintensyfikowania działań 
skierowanych do przedsiębiorców  sprzedających napoje alkoholowe, podjął decyzję 
o wznowieniu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń, w związku z czym dnia 7 września br. wydał Zarządzenie 
Nr 0050/288/2012 w sprawie zasad kontroli punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych usytuowanych na terenie Miasta Będzina oraz Zarządzenie 
Nr 0050/289/2012 w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych na terenie Miasta Będzina na 2012 rok.  

(dowód: akta kontroli str. 249-255) 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, 
Urząd nie weryfikuje składanych przez przedsiębiorców oświadczeń, nie posiadając 
w tym względzie mechanizmów kontroli skarbowej. Odpowiedzialność za 
prawdziwość danych dotyczących wartości sprzedaŜy rodzajów napojów 
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alkoholowych ponoszą poszczególni przedsiębiorcy, którzy składają przedmiotowe 
oświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 288-290) 

3.3. Funkcjonowanie systemu ustalania opłat – 
egzekwowanie obowiązku ich wniesienia oraz 
konsekwencji ich niewniesienia. 

Czynności związane z nadzorem nad terminowością przedstawiania przez 
przedsiębiorców korzystających z zezwoleń, oświadczeń o wartości sprzedaŜy oraz 
wysokości i terminowości wnoszenia opłat wykonywał, zgodnie z powierzonym 
zakresem czynności, podinspektor w Wydz. Polityki Społecznej i Działalności 
Gospodarczej.  

(dowód: akta kontroli str. 232-234, 273-275) 

Za pomocą uŜytkowanego w wydziale systemu komputerowego, kontrolowano 
wysokości kwot oraz daty dokonywanych przez poszczególnych przedsiębiorców 
wpłat, natomiast terminowość składania oświadczeń – na podstawie dat ich 
składania w wydziale (przedmiotowe oświadczenia przedsiębiorcy składali 
w siedzibie wydziału).  

Rzetelność wykazywanych w systemie komputerowym danych skontrolowano na 
podstawie 20 losowo wybranych pozycji, w porównaniu z dokumentacją finansowo–
księgową. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

(dowód: akta kontroli str. 278-284) 

W toku czynności kontrolnych ustalono, Ŝe do dnia 31 stycznia 2012 r. do Urzędu 
wpłynęło 186 oświadczeń (za rok 2011). Dziewięć podmiotów nie złoŜyło 
oświadczeń, z czego: 

a) 5 nie dopełniło obowiązku złoŜenia oświadczenia, w związku z czym Prezydent 
wydał decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości; 

b) 4 złoŜyło wnioski o zakończenie działalności z dniem 31 stycznia 2012 r., 
w związku z czym Prezydent wydał im decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na 
podstawie art. 18 ust. 12 pkt 1 ww. ustawy; 

Ponadto dwa podmioty zrezygnowały z prowadzonej działalności w dniach 
23 i 27 stycznia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 276-277) 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano przypadku dokonania prolongaty opłat 
za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 278-284, 288) 

Stwierdzono, Ŝe jeden przedsiębiorca nie złoŜył oświadczenia o wartości sprzedaŜy 
za 2010 r. i w dniu 4 lutego 2011 r. poinformował Urząd o zakończeniu prowadzenia 
działalności w zakresie sprzedaŜy alkoholu. Następnie, dnia 4 marca 2011 r. zwrócił 
się ponownie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa (które zostało mu wydane  
16 marca 2011 r.). Podobnie w roku 2012: do 31 stycznia nie złoŜył oświadczenia,  
a 6 lutego 2012 r. poinformował Urząd o zakończeniu działalności w ww. zakresie. 
Do dnia zakończenia kontroli nie zwrócił się z kolejnym wnioskiem o wydanie 
jakiegokolwiek zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu. 

(dowód: akta kontroli str. 295, 304-305, 307) 

  

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Wydanie zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu niezgodnie ze złoŜonym 
wnioskiem. Stwierdzono bowiem, Ŝe jeden przedsiębiorca złoŜył wniosek 
(z dnia 1 grudnia 2009 r.) o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych do 4,5% oraz piwa (zezwolenie typu A), natomiast Prezydent 
Miasta Będzina wydał 11 grudnia 2009 r. zezwolenie (nr II/20/C/34/2009)  
na sprzedaŜ napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 18% 
(zezwolenie typu „C”). Zezwolenie to było waŜne od dnia 15 grudnia 2009 r. 
do dnia 31 stycznia 2014 r. Zarówno Prezydent Miasta, jak i upowaŜnieni 
przez niego pracownicy Urzędu, nie podejmowali Ŝadnych czynności w celu 
wyeliminowania z obrotu prawnego bezzasadnie wydanego zezwolenia  
nr II/20/C/34/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. oraz wydanie zezwolenia 
zgodnego z wnioskiem przedsiębiorcy. 

(dowód: akta kontroli str. 291-292) 

2) Wydanie przez Prezydenta Miasta Będzina zaświadczenia o posiadaniu 
przez ww. przedsiębiorcę zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, podczas gdy zezwolenia takiego 
nie wydano. Stwierdzono bowiem, Ŝe dnia 6 kwietnia 2010 r. przedsiębiorca 
zwrócił się pismem do Urzędu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego 
posiadanie przez niego waŜnego zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa (zezwolenia typu A) 
i w dniu 7 kwietnia 2010 r. Prezydent Miasta wydał zaświadczenie 
potwierdzające posiadanie przez niego zezwolenia nr II/20/A/34/2009 z dnia 
11 grudnia 2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 296-297) 

3) Niewydanie przez Prezydenta Miasta dwu decyzji w sprawie wygaszenia 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w związku z niezłoŜeniem 
przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości sprzedaŜy za lata 
2010 i 2011. Stwierdzono bowiem, Ŝe pomimo prowadzenia działalności 
w latach 2010 i 2011 w zakresie sprzedaŜy napojów alkoholowych, jeden 
przedsiębiorca nie złoŜył do 31 stycznia 2011 r. i 2012 r. oświadczeń 
o wartości sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 
w punkcie sprzedaŜy w roku poprzednim, do czego zobowiązany  
był przepisem art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zgodnie  
z  art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy, zezwolenie na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych wygasa m.in. w przypadku niezłoŜenia we wskazanym terminie 
oświadczenia o wysokości sprzedaŜy, jednak zarówno w roku 2011, jak  
i w 2012 Prezydent Miasta nie wydał decyzji w sprawie wygaszenia 
zezwoleń. W wyniku tego zaniechania przedsiębiorca mógł ponownie 
wystąpić o zezwolenie (zezwolenie z dnia 14 marca, wydane 16 marca  
2011 r.) i kontynuować działalność, pomimo Ŝe zgodnie z art. 18 ust. 13 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, mógł wystąpić o wydanie nowego 
zezwolenia dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji 
o wygaśnięciu zezwolenia z powodu niezłoŜenia oświadczenia o wartości 
sprzedaŜy.  

(dowód: akta kontroli str. 292-296, 305-307, 335) 

4) Wydanie przez Prezydenta Miasta Będzina decyzji 
nr WPSiDG.7340.5.18.2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wygaśnięcia 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych nr II/20/A/34/2009 z dnia 
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11 grudnia 2009 r., pomimo Ŝe takiego zezwolenia nie wydano 
przedsiębiorcy. Decyzję tę podjęto w związku z pismem, które wpłynęło do 
Urzędu w dniu 4 lutego 2011 r., informując o zakończeniu działalności 
polegającej na sprzedaŜy napojów alkoholowych, Prezydent Miasta wydał 
decyzję o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych na 
skutek zakończenia prowadzenia działalności przez ww. przedsiębiorcę. 

(dowód: akta kontroli str. 293-295) 

Osobą odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych, zgodnie z powierzonym zakresem czynności była 
podinspektor pierwotnie w Wydziale Spraw Obywatelskich, następnie w Wydziale 
Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, która wyjaśniła, Ŝe stwierdzona 
nieprawidłowość nastąpiła na skutek jej pomyłki. 

(dowód: akta kontroli str. 232-234, 273-275, 308) 

Osobami sprawującymi nadzór merytoryczny nad ww. pracownikiem były:  

a) Zofia Masztaleruk - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, która wyjaśniła, 
Ŝe wydanie przedmiotowego zezwolenia typu „C” oraz zaświadczenia 
o posiadaniu przez przedsiębiorcę zezwolenia typu „A” było wynikiem pomyłki; 

(dowód: akta kontroli str. 309-310) 
 

b) Joanna Gronczewska - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Działalności 
Gospodarczej, która wyjaśniła, Ŝe w okresie wydawania przedmiotowych 
dokumentów nie zajmowała się problematyką związaną z zezwoleniami na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych (dot. pkt 2 i 3). Ponadto zaznaczyła, Ŝe 
przyczyną nieskutecznego nadzoru w zakresie przygotowywanej w Wydziale 
dokumentacji dot. decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia niewydanego 
zezwolenia był nadmiar obowiązków spowodowany faktem, Ŝe funkcję 
Naczelnika pełniła wtedy od kilku dni i nie miała praktycznej moŜliwości 
szczegółowej analizy przedkładanych dokumentów. Zapewniła jednocześnie, Ŝe 
wszczęte zostaną działania w celu stwierdzenia niewaŜności zezwolenia typu 
„C” oraz powiadomienia słuŜb o konieczności przeprowadzenia kontroli 
w zakresie handlu napojami alkoholowymi przez ww. przedsiębiorcę. 

(dowód: akta kontroli str. 309) 

Odpowiedzialność za ww. nieprawidłowości ponosi równieŜ Prezydent Miasta,  który 
wyjaśnił, Ŝe na skutek oczywistego błędu urzędnika wydano przedsiębiorcy 
zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyŜej 18%, 
pomimo iŜ wnioskodawca ubiegał się o zezwolenie na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych do 4,5% i piwa. Jak zaznaczył, wszystkie kolejne nieprawidłowości 
były konsekwencją popełnionej pomyłki. W kwestii dotyczącej braku decyzji 
o wygaśnięciu zezwoleń na skutek niezłoŜenia stosownych oświadczeń wyjaśnił, Ŝe 
nie zostały wydane, „(…) bowiem przedsiębiorca przedłoŜył do urzędu w dniach 
6 lutego 2010 roku oraz 4 lutego 2011 roku pisma informujące o likwidacji punktu 
z dniem 31 stycznia 2010 i 2011 roku. ZłoŜenie powyŜszych pism było zgodne 
z zapisem art. 18 ust. 7 pkt 7 cytowanej ustawy mówiącym, iŜ w terminie 14 dni od 
dnia powstania zmiany stanu faktycznego i prawnego danych zawartych 
w zezwoleniu, przedsiębiorca zgłasza taki fakt organowi zezwalającemu. Ponadto 
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, Ŝe 
przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania 
wykonywania działalności gospodarczej złoŜyć stosowny wniosek w tej sprawie. 
Zatem przedsiębiorca (…), przedkładając pisma informujące o likwidacji punktu, 
wywiązał się z ustawowych terminów. W związku z powyŜszym w podstawie 
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prawnej obu decyzji wygaszających znalazł się zapis art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości odnoszący się wprost do likwidacji punktu sprzedaŜy.” 
NIK nie podziela argumentów wskazanych w wyjaśnieniu, gdyŜ faktem pozostaje 
niezłoŜenie oświadczenia o wysokości sprzedaŜy, co skutkowało wygaśnięciem 
zezwolenia w trybie określonym w art. 18 ust. 12 pkt 5 cyt. ustawy.   

Odnośnie braku podejmowanych działań w zakresie wyeliminowania z obrotu 
prawnego bezzasadnie wydanego zezwolenia typu „C” Prezydent poinformował, Ŝe 
wszczęte zostanie z urzędu postępowanie zmierzające do stwierdzenia wygaśnięcia 
powyŜszego zezwolenia oraz Ŝe zwrócił się w dniu 18 września br. do Komendanta 
StraŜy Miejskiej w Będzinie z prośbą o przeprowadzenie kontroli punktu przy 
ul. Bema 4a. 

(dowód: akta kontroli str. 311-312, 331-345)  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie18 działalność w badanym obszarze. 

4. Wykorzystanie dochodów uzyskanych z opłat 
pobranych za korzystanie z zezwoleń na 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 

Wysokość planowanych oraz faktycznie uzyskanych dochodów z tytułu opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych, a takŜe wysokość planowanych i faktycznie wykonanych wydatków 
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii w latach 2008–2012 (do 30 czerwca) prezentuje poniŜsze zestawienie: 

Rok 

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez 
przedsiębiorców 

Wydatki na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz przeciwdziałania narkomanii 
RóŜnica 

Planowane 
Faktycznie 

zrealizowane 

Planowane 
Faktycznie 

zrealizowane 

kwota % 

(4: 7) (4:7)  uchwała 
budŜetowa 

plan po 
zmianach 

uchwała 
budŜetowa 

plan po 
zmianach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2008 740 000 740 000 882 333 740 000 740 000 480 980 401 353 45,5 
2009 800 000 800 000 945 089 1 300 000 1 000 000 663 851 281 238 29,8 
2010 900 000 900 000 1 018 734 1 200 000 900 000 893 851 124 883 12,3 

2011 750 000 750 000 1 010 849 750 000 750 000 512 623 498 226 49,3 

2012               
(do 30.06) 

950 000 950 000 755 086 1 587 000 950 000 384 459 370 627 49,1 

 

(dowód: akta kontroli str. 322-323) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, opiniując projekty uchwał 
budŜetowych na lata 2010–2012 oraz sprawozdania z wykonania budŜetu w latach 
2010 i 2011 nie zgłaszała uwag dotyczących sposobu ujęcia dochodów z opłat za 
zezwolenia i ich wykorzystania. 

(dowód: akta kontroli str. 313) 

                                                      
18 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności 
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.. 

Ocena cząstkowa 
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W latach 2010 i 2011 nie doszło do zmniejszenia planu finansowego: w 2010 r. 
w rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 5 250 zł, a w 2011 r. – 4 000 zł. W rozdz. 85154 
odpowiednio 894 750 zł i 696 000 zł19. 

(dowód: akta kontroli str. 324-329) 

W latach 2010–2012 (do 30 czerwca), Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej przeprowadził jedną kontrolę stowarzyszenia „Znicz” w zakresie 
prawidłowości wykorzystania środków finansowych, pochodzących z dotacji na 
realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania uzaleŜnieniom. W wyniku 
podjętych czynności Naczelnik ww. Wydziału wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta 
Miasta Będzina o wydanie decyzji w sprawie zwrotu wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem dotacji w kwocie 12 000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 314-321) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Przeznaczenie kwoty 623 109 zł, stanowiącej część dochodów uzyskanych w latach 
2010-2011 z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
na inne cele niŜ realizację MPPiRPA oraz MPPN, co było niezgodne z art. 18² 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Stwierdzono bowiem, Ŝe wysokość dochodów 
faktycznie zrealizowanych w latach 2010 i 2011 wyniosła łącznie 2 029 583 zł, 
a poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 
wyniosły łącznie 1 406 474 zł (893 851 zł w roku 2010 i 512 623 zł w roku 2011). 
Niewykorzystanych środków, w łącznej kwocie 623 109 zł (124 883 zł w 2010 r. 
i 498 226 zł w roku 2011) nie ujęto w planach (w rozdz. 85153 i 85154) ani nie 
wydatkowano ich w kolejnych latach na zadania związane z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii. 

(dowód: akta kontroli str. 322-323) 

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi Urszula Ruska, Skarbnik 
Miasta Będzina oraz Prezydent Miasta, którzy wyjaśnili Ŝe: 

• Skarbnik - kwoty 124 883 zł oraz 498 226 zł rozliczono, jako wolne środki 
w kolejnych latach. „(…) RóŜnice występujące w związku z wyŜszymi 
planowanymi dochodami zostały rozdysponowane jako środki własne w dziale 
801 rozdz. 80101 § 6050. (…)” Jak zaznaczyła, „(…) Środki będące 
w posiadaniu miasta pozostające z nadwyŜki z ostatniego roku budŜetowego 
są faktycznie traktowane jako wolne środki, gdyŜ kwota skumulowanego 
deficytu była wyŜsza od nadwyŜki.” 

(dowód: akta kontroli str. 346-375) 

• Prezydent Miasta - uzyskane w latach 2010–2011 kwoty, stanowiące róŜnicę 
pomiędzy faktycznie uzyskanymi dochodami z tytułu opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych a faktycznie poniesionymi 
wydatkami na realizację zadań z profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
i narkomanii, wprowadzono do nadwyŜki po stronie przychodów. Środki 
niewykorzystane w trakcie realizacji zadania w danym roku, jak równieŜ 
zrealizowane dochody większe od planowanych, zgodnie z art. 217 ustawy 
o finansach publicznych stanowią nadwyŜkę budŜetu. JeŜeli nadwyŜka 
wystąpiła po zakończeniu roku budŜetowego naleŜy ją rozdysponować 
w następnych okresach. Środki będące w latach 2010-2011 w posiadaniu 

                                                      
19 W 2011 r. w rozdz. 85154 kwota 696 000 zł została zwiększona do poziomu 746 000 zł. 
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Miasta są rozliczane jako wolne środki, gdyŜ kwota skumulowanego deficytu 
była wyŜsza od nadwyŜki. 

(dowód: akta kontroli str. 446-448) 

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

Kontrolę prawidłowości kwalifikowania wydatków, jako kosztu realizacji zadań 
określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz w MPPN i MPPiRPA, 
przeprowadzono na podstawie szczegółowej analizy wydatków poniesionych w roku 
2011 przez Urząd w łącznej kwocie 512 623 zł, w tym 3 758,42 zł w rozdziale 
85153 i 508 864,45 zł w rozdziale 85154. Stwierdzono, Ŝe: 
a) wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Działalności 

Gospodarczej w kwocie 236 374,81 zł (w tym 3 758,42 zł w rozdziale 
85153 i 232 616,39 zł w rozdziale 85154) były zgodne z MPPN i MPPiRPA 
w części dot. roku 2011, 

b) jak wynika z przedłoŜonych w urzędzie sprawozdań, środki przekazane 
w 2011 r. Miejskiej Świetlicy Środowiskowej oraz 11 placówkom oświatowym 
(szkołom) w ramach rozdziału 851154 (246 714,59 zł) wykorzystały te  jednostki 
zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację zadań przewidzianych w MPPiRPA. 

(dowód: akta kontroli str. 400-402) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Część środków pochodzących z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych wydatkowano na sfinansowanie inwestycji 
dotyczących budowy boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 8 
(w 2010 r.) i nr 1 (w 2011 r.), niezgodnie z art. 18² w związku z art. 4¹ ust. 1-2 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz stanowiskiem Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (co opisano w pkt 2 niniejszego 
wystąpienia). Stwierdzono bowiem, Ŝe: 

• w związku z uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 10 stycznia 
2011 r. w sprawie budŜetu miasta Będzina na 2011 r., w której zaplanowano 
w rozdziale 85154 wydatki w wysokości 250 000 zł na zadanie pn. „Budowa 
boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Będzinie”, wydatkowano 
kwotę 29 533,47 zł (§ 6050), jako wynagrodzenie za wykonane usługi 
projektowe dotyczące ww. zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 376-391) 

• w związku z uchwałą Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 
4 stycznia 2010 r. w sprawie budŜetu miasta Będzina na 2010 r., w której 
zaplanowano w rozdziale 85154 wydatki w wysokości 350 000 zł na zadanie pn. 
„Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w celu stworzenia 
warunków propagujących trzeźwy styl Ŝycia”, kwotę 350 000 zł w całości  
wydatkowano na realizację tego zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 392-399) 

Odpowiedzialność za ww. nieprawidłowość ponosi Prezydent Miasta, który w swoich 
wyjaśnieniach podał, Ŝe „Przepis art.18² określa cel na jaki przeznaczone mogą być 
środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych (…). Zgodnie z art.11¹ ust.1 ustawy opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych gminy pobierają „w celu pozyskania 
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dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.4¹ ust.1”. Zadania 
te określone zostały zbiorczym pojęciem „prowadzenia działań związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych” i zaliczone przez 
powyŜszy przepis do zadań własnych gminy. (…). W związku z powyŜszym, aby 
realizować zadanie pod nazwą tworzenie warunków propagujących trzeźwy styl 
Ŝycia poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności sportowej szczególnie dla 
dzieci rodzin z problemami alkoholowymi zaplanowano wydatki na budowę boisk 
przy Szkole Podstawowej Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 1 przy wykorzystaniu części 
środków pochodzących z dochodów i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. Przyjęte rozwiązanie polegające na ustawowym 
uzupełnieniu zadań własnych gminy z jednoczesnym wskazaniem źródeł 
sfinansowania tych zadań spełnia rygory zapisów : „zmiany w zakresie zadań  
i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi 
zmianami w podziale dochodów publicznych (art.167 ust.4 Konstytucji RP )”. W myśl 
tych postanowień organy te są obowiązane między innymi do podejmowania działań 
zmierzających do ograniczenia spoŜycia napojów alkoholowych, inicjowania 
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu 
spoŜywanie tych napojów, przeciwdziałania i usuwania następstw naduŜywania 
alkoholu, wspierania wartości związanych z ochroną zdrowia, dobrem publicznym, 
czy bezpieczeństwem”.  

(dowód: akta kontroli str.446-448) 

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

Prezydent Będzina w 2011 r. udzielił 4 dotacji z przeznaczeniem na zadania 
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, pn.: 

1) Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych, z terenu miasta Będzina – 21 325 zł; 

2) Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci 
ze środowisk dotkniętych alkoholizmem – 70 435 zł; 

3) Zorganizowanie letnich półkolonii socjoterapeutycznych dla dzieci 
i młodzieŜy ze środowisk dotkniętych alkoholizmem, z terenu miasta 
Będzina – 14 834,66 zł; 

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji 
poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom 
uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym, w tym  ofiarom przemocy domowej –
12 000 zł. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ustalono m.in. Ŝe: 

- w kaŜdym z ww. postępowań, sfera zadań publicznych obejmowała zadania 
z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z art. 4 
ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie20; 

- celem wyłonienia wykonawcy poszczególnych zadań ogłaszano konkursy otwarte, 
zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy; 

- kaŜde z ogłoszeń w sprawie ww. konkursów zawierało w szczególności informacje 
o: rodzaju zadania; wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację 

                                                      
20 Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm. – zwana dalej „ustawa o wolontariacie” 
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tego zadania; zasadach przyznawania dotacji; terminach i warunkach realizacji 
zadania; terminie składania ofert; trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert 
oraz terminie dokonania wyboru ofert, zgodnie z art. 13 ust. 2 przywołanej ustawy; 

- kaŜde z ww. ogłoszeń zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej, zgodnie z art. 13 ust. 3 
cytowanej ustawy, 

- kaŜda z ofert złoŜonych w wyŜej opisanych przypadkach, zawierała wszystkie 
elementy, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o wolontariacie; 

- ogłoszenia wyników ww. konkursów zawierały w szczególności nazwy oferentów, 
nazwy zadań oraz kwoty przyznanych środków, zgodnie z art. 15 ust. 2h ww. 
ustawy. 

- umowy nr: WPSiDG.524.1.8.2011 z 11 marca 2011 r. (dot. zadania nr 1); 
WPSiDG.524.3.8.2011 z 12 kwietnia 2011 r. (dot. zadania nr 2); 
WPSiDG.524.6.7.2011 z 30 czerwca 2011 r. (dot. zadania nr 3) oraz 
WPSiDG.524.5.7.2011 z 13 maja 2011 r. (dot. zadania nr 4), zawarto bez zbędnej 
zwłoki, tj. zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy. KaŜda z nich zawierała m.in.: 
przedmiot umowy, określenie sposobu wykonania zadania publicznego, wysokość 
przyznanej dotacji, uprawnienia i obowiązki stron, sposoby rozwiązania umowy oraz 
opis uwarunkowań finansowo–księgowych w zakresie poszczególnych zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 403-416) 

Zgodnie z art. 17 cytowanej ustawy, organ administracji publicznej zlecający 
zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania. Spośród 4 ww. zadań 
zleconych kontrole przeprowadzono w 3 z nich. Zadania wymienionego w pkt 2 nie 
skontrolowano, poniewaŜ, jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
i Działalności Gospodarczej, podmiot realizujący to zadanie wykonuje to juŜ od kilku 
lat i na podstawie kontroli przeprowadzonych w ubiegłych latach organ posiada 
wiedzę co do warunków merytorycznych i socjalno–bytowych panujących podczas 
organizowanych wyjazdów letnich. 

(dowód: akta kontroli str. 424) 

Na skutek przeprowadzonej w stowarzyszeniu „Znicz” (podmiot realizujący 
4 z ww. zadań) kontroli (przez Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli), w zakresie 
merytorycznej i finansowej realizacji powierzonego zadania, stwierdzono 
37 uchybień i nieprawidłowości, w tym m.in.: brak ustalonych zasad rachunkowości, 
brak prowadzonej ewidencji księgowej zadania oraz wydatkowanie środków 
niezgodnie z przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 425-431) 

W związku z powyŜszym, dnia 1 lutego 2012 r., decyzją nr WPSiDG.524.5.16.2011 
Prezydent Będzina orzekł o zwrocie dotacji wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem, otrzymanej na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji poprzez udzielanie pomocy 
terapeutycznej i informacyjnej osobom uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym, w tym  
ofiarom przemocy domowej” w kwocie 12 000 zł wraz z odsetkami. 

(dowód: akta kontroli str. 432-434) 

Rozliczenia 3 z 4 ww. dotacji dokonano na podstawie sprawozdań merytoryczno– 
finansowych, w sposób zgodny z warunkami określonymi w poszczególnych 
umowach, w terminie określonym w art. 18 ust. 1 ustawy o wolontariacie, 
tj. w przeciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji kaŜdego z zadań. Organ nie 
wniósł do Ŝadnego z tych sprawozdań uwag. 
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(dowód: akta kontroli str. 403-404, 417-423) 

W 2011 r. zawarto 4 umowy zlecenia (o wartości nie przekraczającej wyraŜonej 
w PLN kwoty 14 000 euro) w zakresie:  

a) udzielania pomocy psychologicznej osobom dotkniętym problemem 
przemocy i/lub alkoholizmu w rodzinie (2 umowy-zlecenia) – 
nr SP.8135.1.2011 z 7 stycznia 2011 r. na okres od 17 stycznia do 
30 czerwca 201  r. na kwotę nie większą niŜ 5 600 zł za 140 godzin po 40 zł 
kaŜda (brutto) oraz nr WPSiDG.272.7.2011 z 1 lipca 2011 r. na okres od 
4-31 lipca i od 29 sierpnia do 18 grudnia 2011 r. na kwotę 5 310 zł za 118 
godzin po 45 zł kaŜda (brutto). Jak wynika z przedstawionych sprawozdań, 
zadanie zrealizowano, a tytułem wynagrodzenia wypłacono kwotę 10 910 zł; 

(dowód: akta kontroli str. 435-438, 400-402) 

b) przeprowadzania badań psychiatrycznych i sporządzania opinii 
w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu wobec wskazanych przez MKRPA 
osób – umowa-zlecenie nr WPSiDG.8141.5.2011 z 8 kwietnia 2011 r. na 
okres od 15 kwietnia do 31 grudnia 2011 r. na kwotę nie większą niŜ 5 600 zł 
za 40 opinii po 140 zł kaŜda (brutto). Do dnia zakończenia okresu trwania 
umowy, sporządzono 35 opinii, za co zgodnie z umową zleceniobiorca 
otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4 900 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 400-402, 439-440) 

c) przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od 
alkoholu wobec wskazanych przez MKRPA osób – umowa–zlecenie 
nr WPSiDG.272.3.2011 z 8 kwietnia 2011 r. zawarta na okres od 15 kwietnia 
do 31 grudnia 2011 r. na kwotę nie większą niŜ 5 600 zł za 40 opinii po 140 
zł kaŜda (brutto). Do dnia zakończenia okresu trwania umowy, 
sporządzonych zostało 35 opinii, za co zgodnie z umową zleceniobiorca 
otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4 900 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 400-402, 441-442) 

Ponadto, w dniu 4 lipca 2011 r. zawarto umowę nr WPSiDG.272.6.2011 w sprawie 
usługi prowadzenia konsultacji indywidualnych dla osób z problemem naduŜywania 
alkoholu i ich rodzin. Koszt 1 godziny przedmiotowej konsultacji ustalono na kwotę 
89,99 zł, przy czym łączna wartość naleŜności nie mogła przekroczyć 29 876, 68 zł. 
Do dnia zakończenia okresu trwania umowy (jak wynika ze złoŜonych sprawozdań) 
przeprowadzono 332 godziny konsultacji indywidualnych, za co wypłacono 
wynagrodzenie, zgodne z umową, w kwocie 29 876, 68 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 400-402, 443-445) 

W wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 11 maja 2011 r., 
wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem 
przemocy domowej i uzaleŜnieniom na rzecz mieszkańców Będzina”. Umowę 
zawarto 24 maja 2011 r. na okres od daty zawarcia do 16 grudnia 2011 r. na kwotę 
45 zł brutto za 1 godzinę świadczenia usługi (przy czym wartość umowy nie mogła 
przekroczyć 9 000 zł). Łącznie z tytułu ww. umowy wypłacono 7 515 zł za 
167 godzin przeprowadzonych konsultacji. 

(dowód: akta kontroli str. 400-402, 454-456) 

Jak wyjaśniła Kierownik Biura Zamówień Publicznych, postępowanie 
przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego poniewaŜ łączna wartość 
wszystkich usług prawnych, na które było w roku 2011 w urzędzie zapotrzebowanie, 
przewyŜszała wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro. Aby zatem nie 
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dzielić zamówienia, w kaŜdym przypadku przeprowadzono odrębne postępowanie 
w trybie przetargu nieograniczonego.  

(dowód: akta kontroli str. 453) 

PowyŜsze postępowanie przetargowe przeprowadzono zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych21. 

(dowód: akta kontroli str. 449-452) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie22 działalność w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i 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 Kontroli23, wnosi o: 

1. Przeznaczanie dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych wyłącznie na zadania związane z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 

2. Ujmowanie w miejskim programie przeciwdziałania i rozwiązywania 
problemów alkoholowych jedynie zadań przewidzianych do realizacji  
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.  

3. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przez 
przedsiębiorców warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy 
i podawania napojów alkoholowych, w tym m.in. przeprowadzanie kontroli.  

4. Wyeliminowanie nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji o udzielaniu 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.   

                                                      
21 Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. 
22 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności  
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
23 Dz.U. z 2012 r., poz.82. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

 

 
Katowice,  dnia 5 października 2012 r. 

  
 

 NajwyŜsza Izba Kontroli 
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler Dyrektor 
Edmund Sroka Michał Kapek 

specjalista kontroli państwowej 
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