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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 
w latach 2010-2012 r. (I półrocze). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. 

Kontroler Mariusz Podolski, specjalista k.p., upowaŜnienie do kontroli nr 82797 z dnia  
24 września 2012. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (zwany dalej 
ROPS), ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Halina Misiewicz, Dyrektor ROPS. 

[Dowód: akta kontroli str. 3-5] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność ROPS w zakresie 
wykorzystania przekazanych w 2011 r. przez samorząd Województwa Śląskiego 
środków na realizację wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

 

Realizując w 2011 r. zadania objęte wojewódzkimi programami profilaktyki 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, a takŜe przeciwdziałania narkomanii, ROPS 
prawidłowo kwalifikował wydatki, jako koszty realizacji zadań określonych w ustawie 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi2. Udzielając dotacji podmiotom zewnętrznym, przestrzegano zasad 
i warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych3, a przy udzielaniu dotacji podmiotom spoza sektora finansów 
publicznych przestrzegano zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie4. 

 

                                                      
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. 
3 Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, ze zm., zwana dalej ustawą o finansach publicznych. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm., zwana dalej ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1 Prawidłowość kwalifikowania wydatków, jako kosztu realizacji 
zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

 

Badaniem kontrolnym objęto wszystkie wydatki rozdziałów 85153 i 85154 
zrealizowane przez ROPS w 2011 r. w łącznej kwocie 1.391.785,85 zł, z czego: 

• 408.578,46 zł na zadania w rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii), w tym: 

o 6.410 zł na wynagrodzenia i inne wydatki na rzecz osób fizycznych, 

o 65.919,49 zł na zakupy materiałów, wyposaŜenia i usług, 

o 266.500,62 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych, 

o 69.748,35 zł na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych, 

• 983.207,39 zł na zadania w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie 
alkoholizmowi), w tym: 

o 30.660 zł na wynagrodzenia i inne wydatki na rzecz osób fizycznych, 

o 151.339,79 zł na zakupy materiałów, wyposaŜenia i usług, 

o 675.707,60 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych, 

o 125.500 zł na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych. 

[Dowód: akta kontroli str. 6-10] 

W układzie zadaniowym środki, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r. (408.578,46 zł), wydatkowano następująco: 

• 104.875,35 zł na rozwój i modernizację bazy materialnej zakładów 
prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzaleŜnionych od narkotyków, 

• 69.748,35 zł na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzaleŜnień przez 
organizacje pozarządowe, 

• 67.782,71 zł na szkolenia dla grup zawodowych i instytucji podejmujących 
działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i monitorowania 
problemu, 

• 161.625,27 zł na wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia świetlic 
i klubów dla dzieci i młodzieŜy, 

• 4.546,78 zł na zakup materiałów (ksiąŜki, czasopisma, materiały: biurowe, 
papiernicze, eksploatacyjne do drukarek) niezbędnych do realizacji ww. 
zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 
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W układzie zadaniowym środki, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. (983.207,39 zł) 
wydatkowano następująco: 

• 213.690,94 zł na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej oraz 
funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu 
i WspółuzaleŜnienia, 

• 125.500 zł na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych przez 
organizacje pozarządowe, 

• 119.774,67 zł na szkolenia dla grup zawodowych i instytucji podejmujących 
działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i monitorowania 
problemu, 

• 432.016,66 zł na wsparcie samorządów w zakresie realizacji zadań 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (tworzenie 
i funkcjonowanie świetlic i klubów), 

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

• 54.145,65 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 

• 8.079,47 zł na zakup materiałów (ksiąŜki, czasopisma, materiały: biurowe, 
papiernicze, eksploatacyjne do drukarek) niezbędnych do realizacji  
ww. zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

[Dowód: akta kontroli str. 11-58] 

W toku badania dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadań nie stwierdzono 
nieprawidłowości. W szczególności: 

• środki wydatkowano na działania wskazane w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości oraz wojewódzkich programach profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, a takŜe przeciwdziałania narkomanii, 

• zakupione na potrzeby ROPS materiały oraz elementy wyposaŜenia 
wykorzystywano do realizacji zadań określonych w przedmiotowych 
programach. 

[Dowód: akta kontroli str. 11-58] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

1.2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych, 
dotacji oraz powierzania realizacji zadań publicznym podmiotom 
zewnętrznym 

ROPS, udzielając w 2011 r. dotacji, przestrzegał zasad i warunków określonych 
w ustawie o finansach publicznych, a przy udzielaniu dotacji podmiotom spoza 
sektora finansów publicznych przestrzegano zasad określonych w ustawie 
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. W umowach o udzielenie dotacji 
określono i zwymiarowano zadania będące przedmiotem dotacji, a podmioty, którym 
udzielono dotacji, terminowo i rzetelnie rozliczyły się z realizacji zadań będących 
przedmiotem zawartych umów. 

[Dowód: akta kontroli str. 11-58] 
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Kwoty wydatkowane przez ROPS w 2011 r. w rozdziałach 851153 oraz 85154  
na zakupy materiałów i usług nie przekraczały równowartości kwoty 14.000 Euro.  
 

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

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 działalność ROPS w zbadanym 
zakresie. 

IV. 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. 

 

        …………………………………                      ………………………………. 

                                                      
5 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 
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