
 
 

 
 

 
 
LKA – 4101-22-02/2012 
P/12/165 
 
 
 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

 

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 Mariusz Podolski, specjalista k.p., upowaŜnienie do kontroli nr 82788 z dnia 
19 września 2012. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (zwany dalej Urzędem), 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego (zwany dalej Marszałkiem). 

[Dowód: akta kontroli str. 3] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykorzystanie przez Województwo 
Śląskie środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w latach 2011-2012 
(I półrocze) oraz wywiązywanie się przez Marszałka Województwa Śląskiego 
z zakresu zadań regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych w latach  
2010-2012 (I półrocze), natomiast negatywnie ocenia wykorzystanie środków 
pochodzących z ww. opłat w 2010 r.  

 

W latach 2010-2012 (I półrocze) województwo śląskie miało - nadany stosownymi 
uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego - program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii, przy czym 
programy te obejmowały wyłącznie działania określone w ustawie z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi2. Uchwalenie przedmiotowych programów poprzedzono rzetelną 
analizą lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Realizacja zadań objętych programami 
zakończonymi w 2010 r. była przedmiotem sprawozdań przedłoŜonych Sejmikowi 
Województwa Śląskiego przez Zarząd Województwa Śląskiego, przy czym nie 
zgłoszono zastrzeŜeń do przedstawionych sprawozdań. 

W latach 2010-2012 (I półrocze) Marszałek Województwa Śląskiego wydawał 
zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi do 18% wyłącznie podmiotom, 
których wnioski spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu 

                                                      
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. zwana dalej ustawą o wychowaniu w trzeźwości. 
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wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów 
wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaŜy napojów alkoholowych3. 

Zrealizowane w ww. okresie dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na 
hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% przeznaczono 
w 25,1% (3.799.523,19 zł) na realizację zadań wskazanych w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości. NIK, w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2011 r., 
negatywnie ocenił wykorzystanie tych środków w 2010 r.4, a Marszałek 
Województwa Śląskiego - realizując wniosek sformułowany w ramach kontroli 
K/11/002 - od 2011 r. przeznaczał na realizację tych zadań całość środków 
uzyskanych z tytułu przedmiotowych opłat, takŜe środków niewykorzystanych 
w danym roku, które zwiększały stosowną kwotę planu finansowego na rok 
następny. Wykorzystanie środków uzyskanych z dochodów za zezwolenia w 2011 r. 
wyniosło 89,6%, a środki niewykorzystane w 2011 r. włączono do planu wydatków 
na 2012 r. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wywiązywanie się samorządu województwa 
z obowiązku uchwalenia i realizacji programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz programów przeciwdziałania 
narkomanii 

W latach 2010-2012 (I półrocze) w województwie śląskim obowiązywały 
następujące programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programy przeciwdziałania narkomanii: 

• Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2006-2010, przyjęty uchwałą nr II/53/4/2006 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2006 r. (podstawą zawartej 
w programie diagnozy problemu w województwie śląskim były: wyniki 
badań naukowych, dane ze statystyk policji oraz słuŜby zdrowia, dane 
z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu 
i WspółuzaleŜnienia), 

• Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010, 
przyjęty uchwałą na III/29/4/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
22 października 2008 r. (podstawą zawartej w programie diagnozy 
problemu w województwie śląskim były: wyniki badań naukowych, dane ze 
statystyk GUS oraz policyjnych i słuŜby zdrowia, dane eksperta 
wojewódzkiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii), 

• Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w województwie śląskim na lata 2011-2015, przyjęty uchwałą 
nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. 
(podstawą zawartej w programie diagnozy problemu w województwie 
śląskim były5: wyniki badań naukowych, dane ze statystyk GUS oraz policji 
i słuŜby zdrowia, dane z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

                                                      
3 Dz. U. Nr 60, poz. 614, zwane dalej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 13 czerwca 2001 r. 
4 W 2010 r. wykorzystano 17,7% kwoty dochodów z tego tytułu. 
5 Wykaz publikacji będących podstawą diagnozy problemu obejmował 38 pozycji. 
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Alkoholowych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od 
Alkoholu i WspółuzaleŜnienia), przy czym jednym z elementów tego 
programu6 było sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2006-2010, 

• Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 
2011-2016, przyjęty uchwałą nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. (podstawą zawartej w programie 
diagnozy problemu w województwie śląskim były7: wyniki badań 
naukowych, dane ze statystyk GUS oraz policyjnych i słuŜby zdrowia, dane 
eksperta wojewódzkiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii), przy 
czym jednym z elementów tego programu8 było sprawozdanie z realizacji 
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2008-2010. 

[Dowód: akta kontroli str. 4-289] 

Treści ww. programów nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody 
Śląskiego, a Sejmik Województwa Śląskiego nie wniósł zastrzeŜeń do 
przedłoŜonych sprawozdań z ich realizacji. 

[Dowód: akta kontroli str. 290-291] 

Realizacja programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi była 
przedmiotem corocznych raportów przedkładanych Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a realizacja programów przeciwdziałania 
narkomanii była przedmiotem analogicznych raportów dla Krajowego Biura  
ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Sejmiku Województwa Śląskiego. 

[Dowód: akta kontroli str. 290-291, 400] 

Na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 Województwo 
Śląskie wydatkowało łącznie 9.123.831,64 zł, z tego: 

• 4.110.152,36 zł na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej oraz na 
funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu 
i WspółuzaleŜnienia, 

• 1.153.793,73 zł na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
przez organizacje pozarządowe, 

• 371.001,15 zł na szkolenia dla grup zawodowych i instytucji podejmujących 
działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i monitorowania 
problemu, 

• 2.241.516,19 zł na wsparcie samorządów w zakresie realizacji zadań 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (tworzenie 
i funkcjonowanie świetlic i klubów), 

• 73.148 zł na działalność podmiotów, które uzyskały status Centrum 
Integracji Społecznej, 

• 332.868,94 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 

• 798.401,62 zł na likwidacje skutków powodzi w placówkach realizujących 
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień, 

                                                      
6 Punkt 2 programu, str. 15-27 dokumentu. 
7 Wykaz publikacji będących podstawą diagnozy problemu obejmował 51pozycji. 
8 Punkt 2 programu, str. 12-23 dokumentu. 
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• 42.949,65 zł na zakup materiałów (ksiąŜki, czasopisma, materiały: biurowe, 
papiernicze, eksploatacyjne do drukarek) niezbędnych do realizacji ww. 
zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2008-2010 Województwo Śląskie wydatkowało łącznie 
1.436.928,16 zł, z tego: 

• 805.139,44 zł na rozwój i modernizację bazy materialnej zakładów 
prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzaleŜnionych od narkotyków, 

• 281.707,61 zł na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzaleŜnień przez 
organizacje pozarządowe, 

• 225.832,80 zł na szkolenia dla grup zawodowych i instytucji podejmujących 
działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i monitorowania 
problemu, 

• 108.914,80 zł na wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia świetlic 
i klubów dla dzieci i młodzieŜy, 

• 15.333,51 zł na zakup materiałów (ksiąŜki, czasopisma, materiały: biurowe, 
papiernicze, eksploatacyjne do drukarek) niezbędnych do realizacji  
ww. zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

[Dowód: akta kontroli str. 292-294] 

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

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie9 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami 
alkoholowymi i egzekwowanie warunków korzystania 
z tych zezwoleń 

2.1 Przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń na 
obrót hurtowy napojami alkoholowymi 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. na terenie województwa śląskiego 
działalność w zakresie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi, na podstawie 
zezwoleń wydanych przez Marszałka, prowadziło 192 przedsiębiorców, z czego 
110 w zakresie obrotu napojami o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa 
i 82 w zakresie obrotu napojami o zawartości alkoholu do 18%. 

[Dowód: akta kontroli str. 295] 

W latach 2010-2012 (I półrocze) do Urzędu wpłynęły 282 wnioski o wydanie 
zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, z czego: 97 wniosków  
w 2010 r., 140 wniosków w 2011 r. oraz 45 wniosków w I półroczu 2012 r. 
Postępowanie dotyczące 282 wniosków (97,5%) zakończyło się wydaniem 

                                                      
9 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 
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zezwoleń przez Marszałka Województwa Śląskiego, natomiast w przypadku 
7 wniosków (2,5%), w tym jednego w 2010 r. oraz sześciu w 2011 r., odmówiono 
wydania zezwolenia, a powodem kaŜdorazowo była niekompletność złoŜonych 
dokumentów. 

[Dowód: akta kontroli str. 295] 

Badaniem kontrolnym objęto działania Urzędu dotyczące wydania 20 ostatnich 
zezwoleń przed dniem 30 czerwca 2012 r., w wyniku których stwierdzono, Ŝe: 

• złoŜone wnioski sporządzono zgodnie ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r., a do 
wniosków załączono wszystkie dokumenty wymagane przepisami 
przedmiotowego rozporządzenia (w szczególności dowody wcześniejszego 
dokonania opłat w wymaganej wysokości), 

• zezwolenia wydano w formie poprawnych formalnie decyzji Marszałka 
Województwa Śląskiego, a ich wydanie poprzedzono dokonaniem rzetelnej 
analizy przedłoŜonych dokumentów, 

• zezwolenia wydano w terminie nie przekraczającym 30 dni. 

[Dowód: akta kontroli str. 297-318] 

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

 

2.2 Nadzór ze strony marszałka województwa nad 
przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków korzystania 
z zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi 

Urząd, w okresie objętym kontrolą, nie otrzymał od organów inspekcji i kontroli 
informacji o naruszeniu przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń wydanych na hurtową sprzedaŜ napojów alkoholowych, ani nie 
przeprowadzał z własnej inicjatywy kontroli w powyŜszym zakresie.  

[Dowód: akta kontroli str. 319-321] 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy z Zagranicą10 (nadzorujący 
procedurę wydawania zezwoleń) wyjaśnił, Ŝe […] Nie prowadzi się kontroli po 
udzieleniu zezwolenia przez organ zezwalający z uwagi na weryfikację 
przedsiębiorców przy wydawaniu decyzji. Kontrole w zakresie zgodności 
prowadzonej działalności z udzielonym zezwoleniem oraz ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości (…) przeprowadzają: wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, 
Izba Celna oraz Urząd Kontroli Skarbowej. Instytucjom tym na wniosek przesyłany 
jest wykaz podmiotów gospodarczych posiadających przedmiotowe zezwolenia. 
W latach 2010, 2011 oraz w pierwszym półroczu 2012 roku nie wpłynęły do tut. 
Urzędu informacje dotyczące nieprzestrzegania przez przedsiębiorców warunków 
prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotowymi zezwoleniami, jak 
i skargi na tryb udzielenia zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 
o zawartości do 18%. 

[Dowód: akta kontroli str. 319] 

Badaniem kontrolnym objęto informacje o wielkości (w tys. hektolitrów) sprzedaŜy 
napojów alkoholowych w 2011 r., które wszyscy przedsiębiorcy podlegający temu 

                                                      
10 Zwany dalej Dyrektor Wydziału GPWZ. 
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obowiązkowi11 winni przedłoŜyć w terminie do 31 stycznia 2012 r., przy czym 
stwierdzono, Ŝe spośród 153 zobowiązanych podmiotów wymagane informacje 
złoŜyło 108, z czego 74 w terminie, a 34 z opóźnieniem wynoszącym: do 3 dni –  
26 podmiotów, do 10 dni – 4 podmioty, 16 dni – 1 podmiot, 47 dni – 1 podmiot,  
194 dni – 1 podmiot, a 1 podmiot złoŜył informację dotyczącą 2010 r. Dyrektor 
Wydziału GPWZ wyjaśnił, Ŝe […] O tym obowiązku przedsiębiorcy informowani są 
w chwili odbioru zezwoleń, a takŜe corocznie pismami informacyjnymi. (pismo 
informacyjne dotyczące obowiązku za 2011 r. wysłano do przedsiębiorców dnia  
4 kwietnia 2012 r.), a ponadto zwrócił uwagę, Ŝe […] Informacja ta nie jest 
przetwarzana przez Urząd i nie jest przekazywana równieŜ innym organom.  
Nie złoŜenie tej informacji w przywołanym wyŜej terminie stanowi jedynie 
fakultatywną przesłankę cofnięcia zezwolenia., z czego Marszałek nie korzystał. 

[Dowód: akta kontroli str. 322-326] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie12 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

3. Wykorzystanie dochodów uzyskanych z opłat 
pobranych za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót 
napojami alkoholowymi 

3.1 Przestrzeganie obowiązku przeznaczania dochodów 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót 
napojami alkoholowymi na realizację zadań wskazanych w ustawie 
– realizacja planu dochodów i wydatków 

 
Zastępca Dyrektora Wydziału GPWZ wyjaśniła, Ŝe […] Z posiadanych rejestrów 
zezwoleń wydanych w latach poprzednich trudno jest precyzyjnie określić dochody 
za przedmiotowe zezwolenia. […] Wysokość dochodów planowana jest w oparciu 
o sprawdzenie ilości zezwoleń, które wygasają w kolejnym roku kalendarzowym.  
Na tej podstawie szacowana jest wielkość potencjalnych opłat za wydanie zezwoleń 
na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. 

[Dowód: akta kontroli str. 326] 

W kolejnych latach ww. okresu środki stanowiące dochody województwa śląskiego 
z tytułu opłat przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami 
alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% wykorzystano na realizację zadań 
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii odpowiednio 
w 17,7%, 89,6% oraz 1% (poniŜej szczegółowe dane w ujęciu tabelarycznym). 

 

 
                                                      
11 Wymóg art. 94pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
12 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 
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Opis stanu 
faktycznego 
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(zł) 

Rok 

Dochody z tytułu opłat 
wnoszonych przez 
przedsiębiorców 

Wydatki na realizację zadań z 
zakresu profilaktyki i 

przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

RóŜnica 

(kol. 3 – kol. 5) 

Planowane 

(uchwała 
budŜetowa) 

Faktycznie 
zrealizowane 

Planowane 

(uchwała 
budŜetowa) 

Faktycznie 
zrealizowane 

kwota % 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 X 1.789.450 X 6.176.074,45 - 4.386.624,45 - 

2009 X 1.986.590 X 1.885.210,47 101.379,53 5,1 

2010 1.500.000 13.589.244,07 1.500.000 2.407.737,34 11.181.506,73 82,3 

2011 2.000.000 1.552.500 2.000.000 1.391.785,85 160.714,15 10,4 

2012  
(do 30.06) 

11.500.000 12.102.200 11.500.000**) 118.822,46 11.983.377,54 99,0 

**) Uchwałą Zarządu Województwa Nr 2389/181/IV/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. będąca uchwałą 
wykonawczą do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/25/10/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. dokonano 
zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 800.000 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów 
z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. 

[Dowód: akta kontroli str. 327-392] 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach (jednostka 
realizująca na rzecz województwa śląskiego zadania dotyczące przeciwdziałania 
i profilaktyki problemów związanych z alkoholizmem i narkomanią) wyjaśniła, Ŝe 
wydatkowanie środków do 30 czerwca 2012 r. na poziomie ok. 1% wykonanego 
planu dochodów było związane z tym, Ŝe zaplanowany poziom dochodów osiągnięto 
pod koniec drugiego kwartału 2012 r., a w […] I półroczu przeprowadzono procedury 
umoŜliwiające wykonanie załoŜonych zadań. Środki finansowe przeznaczone na 
realizację tych zadań wydatkowane są w II półroczu 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str.401] 

W latach 2010-2012 (I półrocze) nie doszło do zmian planu finansowego 
powodujących zmniejszenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i zwalczanie narkomanii do poziomu niŜszego od kwot faktycznie zrealizowanych 
dochodów z opłat za udzielone zezwolenia. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach nie zgłaszała uwag do projektów uchwał budŜetowych na lata 2010, 
2011 i 2012 oraz do sprawozdań z wykonania budŜetu za lata 2010 i 2011. 

[Dowód: akta kontroli str. 393] 

Dyrektor Wydziału Finansowego wyjaśniła, Ŝe środki niewykorzystane za 2011 r. 
w kwocie 160.715 zł przywrócono do planu wydatków Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej na 2012 r. celem dalszego ich wydatkowania na programy 
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, a zmian 
dokonano Uchwałą Sejmiku Nr IV/20/4/2012 z 16.04.2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 392-395] 

Wykorzystanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia nie było przedmiotem 
audytu lub kontroli wewnętrznej. 

[Dowód: akta kontroli str. 321] 

W wydatkach ogółem województwa śląskiego, sfinansowanych ze środków 
pochodzących z opłat przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót 
napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%, przewaŜały wydatki 
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przeznaczone na realizację zadań wojewódzkiego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych (od 70,6% w 2011 r. do 95,2% 
w I półroczu 2012 r., co przedstawia poniŜsza tabela). 

Wyszczególnienie 
2010 r. 2011 r. 

2012 r. 

(do 30.06) 

zł % zł % zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem 
w tym  

2.407.737,34 100 1.391.785,85 100 118.822,46 100 

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

 

 

 

2.029.526,05 

- 

 

 

 

84,3 

- 

 

 

 

983.207,39 

- 

 

 

 

70,6 

- 

 

 

 

113.165,63 

- 

 

 

 

95,2 

- 
na realizację 
wojewódzkiego programu  
przeciwdziałania 
narkomanii  
- rozdział 85153 
 - inne rozdziały  

 

 

 

378.211,29 

- 

 

 

 

15,7 

- 

 

 

 

408.578,46 

- 

 

 

 

29,4 

- 

 

 

 

5.656,83 

- 

 

 

 

4,8 

- 

[Dowód: akta kontroli str. 399] 

Jednostką realizującą na rzecz województwa śląskiego zadania dotyczące  
przeciwdziałania i profilaktyki problemów związanych z alkoholizmem i narkomanią 
był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego13. Zagadnienia 
dotyczące prawidłowości kwalifikowania wydatków oraz przestrzegania zasad 
udzielania zamówień publicznych, dotacji i powierzania realizacji zadań publicznych 
podmiotom zewnętrznym, a obejmujące realizację w 2011 r. całości wydatków 
(1.391.785,85 zł) w dziale 851 (pomoc społeczna) rozdziałach 85153 (zwalczanie 
narkomanii) i 851154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi), opisano i oceniono 
w odrębnym wystąpieniu pokontrolnym dla tej jednostki. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NIK w 2011 r. przeprowadziła kontrolę doraźną (K/11/00214) w powyŜszym zakresie, 
negatywnie oceniając niewykorzystanie w latach 2009-2010 środków pochodzących 
z przedmiotowych opłat w kwocie 11,3 mln zł (z czego 11,2 mln zł w 2010 r.) na cele 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniem narkomanii. Wliczenie środków niewydatkowanych w 2010 r. do 
wyniku finansowego Urzędu za ten rok NIK oceniła jako niezgodne z art. 93 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości.  

[Dowód: akta kontroli str. 396-398] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie15 wykorzystanie przez Marszałka 
Województwa Śląskiego w latach 2011-2012 (I półrocze) środków pochodzących 
z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 

                                                      
13 40-142 Katowice, ul. Modelarska 10. 
14 Kontrola sprawdzająca realizację wyników kontroli NIK P/08/151, która obejmowała, między innymi, zagadnienia dotyczące 
wykorzystania środków pochodzących z opłat przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami 
alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%. 
15 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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napojów alkoholowych, natomiast negatywnie ocenia wykorzystanie tych środków 
w 2010 r. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Obowiązujące zasady gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z opłat 
za zezwolenia udzielane przedsiębiorcom na hurtowy obrót napojami alkoholowymi 
o zawartości do 18% alkoholu dają moŜliwość kumulowania się kwoty środków 
niewykorzystanych. NIK zwraca uwagę, Ŝe zbytnie nagromadzenie tych środków 
mogłoby wskazywać na brak wystarczającej aktywności w realizacji zadań 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 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 zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

 

 
Katowice,  dnia 8  listopada 2012 r. 

  
 

 NajwyŜsza Izba Kontroli 
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler Dyrektor 
Edmund Sroka Mariusz Podolski 

Specjalista k.p. 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 


