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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 (I półrocze). 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach  

Kontroler Aleksander Małysz, specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 82798 z dnia 24 września 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Jaworze  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zdzisław Bylok, Wójt Gminy Jaworze 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1,  
wykorzystanie w latach 2010-2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych, natomiast negatywnie ocenia wywiązywanie się przez Gminę 
Jaworze z zadań z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych. 

PowyŜszą ocenę uzasadnia: 

• uchwalenie i realizowanie w latach 2010-2012 (I półrocze) programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, w których zaplanowano działania określone w przepisach art. 4¹ 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii3, 

• egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku składania oświadczeń o wartości 
sprzedaŜy detalicznej napojów alkoholowych i wnoszenia opłat, 

• przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ 
napojów alkoholowych, 

• wykorzystywanie przez Gminę dochodów pochodzących z opłat za korzystnie 
z zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, 

oraz stwierdzone nieprawidłowości: 

                                                      
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” 
lub „ustawą”. 

3 Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii”. 
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a) uchwalenie przez Radę Gminy zasad usytuowania i maksymalnej liczby punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych z przekroczeniem kompetencji określonych 
w  art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

b) niewykonywanie przez Wójta Gminy obowiązku sporządzania i przedkładania 
Radzie Gminy rocznych raportów z wykonania gminnych programów 
przeciwdziałania narkomanii oraz efektów ich realizacji, o których mowa 
w  art. 11 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

c) nieprzeprowadzenie analizy uwarunkowań i potrzeb lokalnych przed 
sporządzeniem programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2010, 2011 i 2012, 

d) nieprzeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 18 ust. 8 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. 

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 Jaworze4 obowiązywały 2 uchwały Rady 
Gminy dotyczące liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz zasad ich 
usytuowania. 

a) Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości Rada Gminy 
podjęła uchwałę z dnia 3 lipca 1993 r., zmienioną w dniu 29 grudnia 1994 r. 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem 
sprzedaŜy oraz usytuowaniu na terenie gminy miejsc sprzedaŜy wszystkich 
napojów alkoholowych. W uchwale tej ustalono liczbę 40 punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych, zawierających powyŜej 4,5% alkoholu, przeznaczonych 
do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy.  

b) W dniu 19 lipca 2001 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy5. W uchwale ustalono 
liczbę 40 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 
4,5% alkoholu, przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy.  

Ww. uchwały nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. 

(dowód: akta kontroli str. 6-12) 

W poniŜszej tabeli przedstawiono obowiązujący w Gminie limit punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu oraz ilość 
funkcjonujących na jej terenie punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. 

 

 

                                                      
4 zwanej dalej Gminą. 
5 Ww. uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia  17 sierpnia 
2001 r., nr 58, pod poz. 1524. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wyszczególnienie 
Stan na: 

1.01.2010 r. 1.01.2011 r 1.01.2012 r. 30.06.2012 r. 

1 2 3 4 5 

Liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
powyŜej 4,5% ustalonych przez Radę Gminy. 

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

W tym:  
- do spoŜycia poza miejscem zakupu, 
- do spoŜycia w miejscu zakupu. 
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(dowód: akta kontroli str. 13) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości rada gminy ustala 
w drodze uchwały liczbę oraz zasady usytuowania punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych na terenie gminy. 
Obowiązująca, w okresie objętym kontrolą, uchwała Rady Gminy z dnia 3 lipca 
1993 r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających 
powyŜej 4,5% alkoholu (…) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem 
sprzedaŜy… (zmieniona uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 1994 r.6) zawierała 
zapis, Ŝe: sprzedaŜ  napojów alkoholowych powinna być wstrzymana w  przypadku 
usytuowania miejsc sprzedaŜy w pobliŜu: szkół i przedszkoli, obiektów kultu 
religijnego i obiektów sportowych, na okres odbywania się w nich zajęć, obrzędów 
i imprez. 
W ten sposób Rada Gminy w ww. uchwale przekroczyła swoje kompetencje, 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, poniewaŜ zapisy 
ustawy nie upowaŜniają do wprowadzania ograniczeń czasowych sprzedaŜy. 

(dowód: akta kontroli str. 6-13) 

NIK zwraca uwagę, Ŝe w uchwałach ustalono liczbę punktów sprzedaŜy i podawania 
napojów alkoholowych na poziomie czterokrotnie przewyŜszającym liczbę 
przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności, natomiast 
w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie 
ujęto zapisów dotyczących potrzeby ograniczania dostępności alkoholu, co Wójt 
Gminy wyjaśnił brakiem obowiązku w ww. zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 14-35, 97-98) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości7, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

                                                      
6 Ww. uchwałę przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Biura Prawnego Wydziału 
Organizacji i Nadzoru w dniu 16.01.1995 r. Wojewoda Bielski nie wydał w odniesieniu do 
ww. uchwały rozstrzygnięcia nadzorczego. 
7 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności 
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

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

Gmina miała Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych8 oraz Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii9  na lata 2010, 
2011 i 2012, uchwalone przez Radę Gminy odpowiednio: 17 grudnia 2009 r.10, 
30 grudnia 2010 r.11 i 29 grudnia 2011 r.12  

(dowód: akta kontroli str. 14-40) 

Wojewoda Śląski, rozstrzygnięciami nadzorczymi z dnia 22 stycznia 2010 r. oraz 
9 lutego 2011 r., stwierdził niewaŜność uchwał Rady Gminy w sprawie GPPiRPA 
i GPPN z dni odpowiednio: 17 grudnia 2009 r. oraz 30 grudnia 2010 r.  

a) W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 22 stycznia 2010 r. 
stwierdzono, Ŝe w uchwale Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 
GPPiRPA oraz GPPN na 2010 r. ustalono zasady wynagradzania członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niezgodne z art. 4¹ 
ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ww. uchwała zawierała zapis, Ŝe 
„członkowi GKRPA naleŜy się zwrot kosztów podróŜy na zasadach określonych 
w przepisach prawa jak dla pracownika Urzędu Gminy w Jaworzu”. Według 
zapisów ustawy zasady wynagradzania członków gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych 
programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Wg uzasadnienia do tego 
rozstrzygnięcia nadzorczego Rada Gminy przekroczyła zakres upowaŜnienia 
ustawowego zawartego w art. 4¹ ust. 5 ustawy, gdyŜ z brzmienia ww. przepisu 
nie wynika kompetencja Rady do ustalenia na jakich zasadach członkom 
GKRPA przysługuje zwrot kosztów podróŜy. 
Uchwałą z dnia 13 maja 2010 r. Rada Gminy zmieniła GPPiRPA z dnia 
17 grudnia 2009 r. w zakresie uwzględniającym rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Śląskiego. 

b) W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 
9 lutego 2011 r. stwierdzono, Ŝe w uchwale Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 
r. w sprawie GPPiRPA i GPPN na 2011 r. naruszono art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii13, zgodnie z którym gminny 
program realizuje jednostka wskazana w tym programie. W uchwale tej 
realizację GPPiRPA powierzono Wójtowi Gminy, a wg organu nadzoru wójt nie 
mógł być uznany za jednostkę w rozumieniu art. 10 ust. 4 ww. ustawy. 
Uchwałą z dnia 3 marca 2011 r. Rada Gminy zmieniła GPPiRPA, powierzając 
jego realizację Urzędowi Gminy Jaworze. 

(dowód: akta kontroli str. 14-39, 41-44) 

                                                      
8 zwane dalej GPPiRPA. 
9 zwane dalej GPPN. 
10 Uchwałą z dnia 13 maja 2010 r. Rada Gminy dokonała zmiany uchwały z dnia 17 grudnia 2009 r. 
w sprawie GPPiRPA oraz GPPN na 2010 r.  
11 Uchwałami z dnia 3 marca 2011 r. oraz 21 kwietnia 2011 r. Rada Gminy dokonała zmiany uchwały 
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie GPPiRPA oraz GPPN na 2011 r. 
12 Uchwałą z dnia 12 czerwca 2012 r. Rada Gminy dokonała zmiany uchwały z dnia 29 grudnia 
2011 r. w sprawie GPPiRPA na 2012 r. 

13 nazywanej dalej: „ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.). 
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W obowiązujących GPPiRPA oraz GPPN zaplanowano działania określone 
w przepisach art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz art. 10 ust. 1 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. m.in.: dofinansowanie wczesnej terapii w Ośrodku 
Przeciwdziałania  Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej oraz Poradni Leczenia 
UzaleŜnień, poradnictwo psychologiczne i prawne w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie dla rodzin z problemem alkoholowym, dofinansowanie 
szkolnych programów profilaktyki uzaleŜnień, prowadzenie punktu informacyjno-
konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W ww. programach określono rodzaj oraz koszty realizacji poszczególnych zadań 
oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. BieŜący nadzór i koordynację nad 
realizacją ww. programów powierzono Pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii14.   

(dowód: akta kontroli str. 14-39) 

Środki zaplanowane w latach 2010-2011 na finansowanie GPPiRPA i GPPN 
wydatkowano na realizację zadań określonych w tych programach. 

(dowód: akta kontroli str. 40, 45-58) 

W GPPiRPA przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych15 przyznano wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w latach: 2010, 2011 oraz 2012 za, m.in.: bieŜący 
nadzór nad realizacją ww. programów, organizowanie pracy Komisji oraz 
przygotowanie dla Wójta projektów uchwał pod obrady Rady Gminy z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

Za udział w pracach Komisji sekretarzowi i członkom przyznano zryczałtowane 
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 140 zł (brutto) w 2010 r. oraz 150 zł (brutto) 
w latach: 2011 i 2012. 

(dowód: akta kontroli str. 14-39) 

Roczne sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za lata: 2010 i 2011 z dnia 
odpowiednio: 29 marca 2011 r. i 30 marca 2012 r. zawierały sprawozdania 
z realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii, które 
informowały wyłącznie o nazwie wykonanych zadań oraz planowanych 
i zrealizowanych kosztach ich realizacji, bez wskazania efektów realizacji 
ww. programów. 

(dowód: akta kontroli str. 54-58) 

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

1. Nierzetelne przygotowanie projektów programów Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2010, 2011 
i 2012, bowiem przed sporządzeniem ww. programów nie przeprowadzono 
udokumentowanej analizy uwarunkowań i potrzeb lokalnych. 
Pełnomocnik ds. problemów alkoholowych oraz narkomanii wyjaśnił, 
Ŝe powodem nieprzeprowadzenia analizy uwarunkowań i potrzeb lokalnych 

                                                      
14 powołanemu pełnomocnikiem ds. profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych 
zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2003 r., zmienionym zarządzeniem z dnia 2 lutego 
2004 r., natomiast pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania narkomanii - zarządzeniem Wójta 
Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.  
15 zwanej dalej GKRPA lub „Komisją”. 
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przed sporządzeniem ww. programów był, m.in. brak wiedzy o konieczności 
przeprowadzenia takiej analizy. 

(dowód: akta kontroli str. 59-62) 

2. Wójt Gminy nie wykonywał obowiązku sporządzania i przedkładania Radzie 
Gminy rocznych raportów z wykonania gminnych programów przeciwdziałania 
narkomanii oraz efektów ich realizacji, co było niezgodne z art. 11 ust. 1 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe przyczyną niewykonania oraz nieprzedłoŜenia Radzie Gminy 
tych raportów był brak wiedzy o obowiązku w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 63-64) 

NIK zwraca uwagę, Ŝe w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2010-2012 nie umieszczono zapisów w zakresie 
potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości16.  

(dowód: akta kontroli str. 14-35, 97-98) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie17 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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

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

Liczbę wydanych przez Wójta zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów 
alkoholowych przedstawia poniŜsze zestawienie. 

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

1 2 3 4 

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

 
25 

 
 

9 
7 
9 

 
16 

 
 

7 
4 
5 

 
6 

 
 

2 
2 
2 

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych. 24 12 12 

Liczba wygasłych 9 2 2 

Liczba zezwoleń cofniętych. 0 0 0 

 

                                                      
16 Wg art. 12 ust. 4 liczba oraz usytuowanie miejsc sprzedaŜy, podawania i spoŜywania napojów 
alkoholowych powinny być dostoswane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
17 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności 
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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W wyniku analizy dokumentacji wszystkich 18 podmiotów, którym w latach  
2010-2012 (I półrocze) wydano 47 zezwoleń18 na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
nie stwierdzono przypadków odmowy udzielenia zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 65-70) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

W latach 2010-2012 (I półrocze) nie kontrolowano podmiotów, którym Wójt udzielił  
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, w zakresie przestrzegania zasad 
i warunków korzystania z zezwolenia. 

Według informacji, udzielonej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK przez 
Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej19, w latach 2010-2012 (I półrocze) 
jednostka Policji zlokalizowana na terenie Jaworza nie zgłaszała Wójtowi Gminy 
przypadków powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu 
sprzedaŜy napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, pomimo wystąpienia w ww. okresie trzech takich 
przypadków. 

(dowód: akta kontroli str.  94-96) 

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

Pomimo obowiązku, określonego w art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, przeprowadzania przez organ zezwalający lub na podstawie jego 
upowaŜnienia przez straŜ gminną20 lub członków gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwolenia w latach 2010-2012 (I półrocze), takich kontroli nie 
przeprowadzono. Tym samym m.in. nie weryfikowano rzetelności przedstawianych 
przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych 
o których mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

(dowód: akta kontroli str.  99-101) 

Według złoŜonych w toku kontroli wyjaśnień, Wójt Gminy nie dostrzegał potrzeby 
dokonywania kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  

(dowód: akta kontroli str.  204-205) 

                                                      
18 W tym 18 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa; 
13 – pow. 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz 16 – pow. 18%. 
19 o udzielenie informacji w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK zwrócono się w toku kontroli 
do Komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu.  

20 w okresie objętym kontrolą Gmina Jaworze nie posiadała straŜy gminnej. 

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

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 Referacie Organizacyjnym i Spraw 
Obywatelskich.  

(dowód: akta kontroli str. 68-70, 102-110) 

Za pomocą uŜytkowanego systemu komputerowego oraz pomocniczych zestawień 
weryfikowano wysokość kwot oraz daty dokonywanych przez przedsiębiorców opłat, 
natomiast terminowość składania oświadczeń o wartości sprzedaŜy monitorowano 
na podstawie daty ich złoŜenia do Urzędu.  

W wyniku ww. weryfikacji ustalono jeden przypadek niewniesienia przez 
przedsiębiorcę opłaty z tytułu zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
w terminie określonym w art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wójt 
Gminy w ww. przypadku decyzją z dnia 7 lutego 2011 r. stwierdził wygaśnięcie 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 
ustawy. 

(dowód: akta kontroli str.  68-70, 111) 

W ww. okresie nie stwierdzono przypadków: nieprzedstawienia przez 
przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaŜy w wymaganym 
terminie21, prolongowania terminów wniesienia opłaty lub działania przedsiębiorców 
zajmujących się sprzedaŜą napojów alkoholowych, prowadzących do obniŜenia 
naleŜnej opłaty, bądź faktycznego uchylenia się od skutków utraty zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str.  68-70) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie22 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt. 3.2. 

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

4.1. Przestrzeganie obowiązku przeznaczenia dochodów 
pochodzących z opłat za korzystnie 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 
                                                      
21 określonym w art. 111  ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
22 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności  
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Opis stanu 
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alkoholowych, a takŜe wysokość planowanych i faktycznie wykonanych wydatków 
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii w latach 2008–2012 (I półrocze) przedstawia 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 114 000 114 000 111 168 114 000 129 100 116 270 - 5 102 95,6 

2009 110 000 128 000 130 961 110 000 137 000 128 337 2 624 102,0 

2010 128 000 128 000 144 788 128 000 139 600 121 501 23 287 119,2 

2011 146 000 146 000 131 141 146 000 179 000 141 928 - 10 787 92,4 

2012  
(do 
30.06) 

129 800 129 800 97 748 129 800 151 800 59 533 38 215 164,2 

(dowód: akta kontroli str. 112-128) 

Strukturę wydatków Gminy na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
i przeciwdziałanie narkomanii przedstawiono w poniŜszym zestawieniu. 

 
Wyszczególnienie 

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

zł % zł % zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem 
w tym  
 

121.501 100 141.928 100 59.533 100 

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

103.541 85% 116.237 82% 42.199 71% 

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

17.960 15% 25.691 18% 17.334 29% 

 

(dowód: akta kontroli str.  120-125) 

W latach 2010-2011 dochody z tytułu tych opłat wyniosły łącznie 275.929 zł, 
natomiast na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania 
narkomanii wydatkowano kwotę 263.429 zł (95,5%). Pozostałe środki w kwocie 
12.500 zł ujęto w budŜecie na 2012 r. 

Uchwałą Rady Gminy z dnia 12.06.2012 r. dokonano zmian w budŜecie Gminy na 
2012 r., zwiększając wydatki w rozdziale 85154 o 22.000 zł do 132.000 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 112-148) 

W latach 2010 i 2011 nie zmniejszono planu finansowego: w 2010 r. w rozdz. 
85153 zaplanowano 18.000 zł, a w 2011 r. – 26.000 zł23. W rozdz. 85154 
zaplanowano odpowiednio: 110.000 zł24 i 120.000 zł25. 

(dowód: akta kontroli str. 129-148) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, opiniując projekty uchwał 
budŜetowych Gminy na lata: 2010, 2011 i 2012 oraz sprawozdania z wykonania 

                                                      
23 W 2011 r. w rozdz. 85153 kwota 26.000 zł została zwiększona do poziomu 29.000 zł. 
24 W 2010 r. w rozdz. 85154 kwota 110.000 zł została zwiększona do poziomu 121.600 zł. 
25 W 2011 r. w rozdz. 85154 kwota 120.000 zł została zwiększona do poziomu 150.000 zł. 
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budŜetu za lata: 2010-2012, nie zgłosiła uwag dotyczących sposobu ujęcia 
dochodów z opłat za zezwolenia i ich wykorzystania. 

(dowód: akta kontroli str. 149-158) 

Wykorzystanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych nie było, w latach 2010-2012 (I półrocze), przedmiotem kontroli 
wewnętrznej w Urzędzie, natomiast w okresie od 27 grudnia 2011 r. do 30 stycznia 
2012 r. Pani Inspektor Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy przeprowadziła „kontrolę 
decyzji i zaświadczeń dotyczących zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych za 
2011 rok”. Ww. kontrolą objęto, m.in.: procedurę wydawania decyzji na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych, terminowość składania przez przedsiębiorców oświadczeń 
o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych za rok poprzedni oraz terminowość 
wnoszenia opłat za wydane zezwolenia. W protokole tej kontroli z dnia 30 stycznia 
2012 r. nie wniesiono zastrzeŜeń do kontrolowanej działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 159-170) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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 GPPN i GPPiRPA, 
przeprowadzono na podstawie szczegółowej analizy wydatków poniesionych w roku 
2011 przez Urząd w łącznej kwocie 141.928 zł, w tym: 25.691 zł w rozdziale 85153 
oraz 116.237 zł w rozdziale 85154. Stwierdzono, Ŝe ww. wydatki poniesiono na cele 
określone w GPPN i GPPiRPA, tj. m.in. na: dofinansowanie terapii w Ośrodku 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, dofinansowanie pracy Poradni Leczenia 
UzaleŜnień, poradnictwo psychologiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieŜy prowadzone w  świetlicy 
socjoterapeutycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 45-58, 195-200, 201-203) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

Wójt w 2011 r. udzielił 5 dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomani, pn.: 

1) Dofinansowanie pracy z dziećmi i młodzieŜą oraz turniejów sportowych dla 
młodzieŜy szkolnej Gminy Jaworze organizowanych przez Ośrodek Promocji 
Gminy – 6.000 zł, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
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2) Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnim na 
terenie Gminy Jaworze26 – 6.000 zł (wg wyjaśnień Wójta celem ww. 
dodatkowych patroli policji, pełnionych z inicjatywy radnych gminy było: 
„minimalizowanie szerzącej się tradycji przesiadywania i spoŜywania napojów 
alkoholowych w parku oraz amfiteatrze, zlokalizowanych na terenie gminy”), 

3) Dofinansowanie organizacji konkursów dla dzieci i zakupu ksiąŜek o treściach 
profilaktyki narkomanii i innych uzaleŜnień przez Bibliotekę Gminną – 5.500 zł, 

4) Dofinansowanie wczesnej terapii w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej – 3.000 zł.  

Ww. zadanie realizowano na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 
22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z Gminą 
Jaworze w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób  
z terenu Gminy Jaworze doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej27. Według tego porozumienia  
zakres rzeczowy zadania dotyczył m.in.: nawiązywania pierwszego kontaktu  
i udzielania wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej pacjent 
się znalazł, udzielania porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy  
w rodzinie, prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się 
przemocy domowej pod wpływem alkoholu- motywujących do zmiany stylu 
Ŝycia, informowania o miejscach, formach i efektywności udzielania usług 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów 
samopomocowych. 

5) Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Harcerskie Ŝycie Urok ma - 
2011 r.28” – 5.000 zł, 

(dowód: akta kontroli str.  45-58, 171-189, 201-203) 

We wszystkich ww. przypadkach dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 

W przypadku zadania nr 4 dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 
w wysokości 300 zł w terminie określonym w art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych29. W odniesieniu do pozostałych zadań dotacje w całości 
wykorzystano. 

W celu wyłonienia wykonawcy zadania nr 5 ogłoszono otwarty konkurs, zgodnie 
z art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, 
a ogłoszenie w sprawie ww. konkursu zawierało m.in. informacje dotyczące: rodzaju 
zadania i wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasad 
przyznawania dotacji, terminów i warunków realizacji zadania, terminu składania 
ofert, trybu, kryteriów i terminu wyboru ofert, zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy. 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej, zgodnie z art. 13 ust. 3 przywołanej 

                                                      
26 Na podstawie zawartego przez Wójta Gminy porozumienia z dnia 15 lipca 2011 r. zawartego 
pomiędzy Gminą Jaworze, a Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej. Wg tego porozumienia: 
Gmina przekazała Komendzie środki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę 
pienięŜną za czas słuŜby przekraczającej ustawową normę policjantów Komisariatu w Jasienicy,  
a Komenda zobowiązała się do wprowadzenia na terenie Gminy w okresie 25.06-30.09.2011 r. 
dodatkowej słuŜby patrolowej w wymiarze 300 godzin, wg stawki godzinowej rekompensaty 
pienięŜnej w wysokości 20 zł (brutto).  
27 Ww. porozumienie nie zawierało zapisów dotyczących finansowania kosztów pobytu pacjentów. 
28 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm.) Wg ramach ww. zadania 
realizowano cel pn.: „rozpowszechnianie informacji o zjawisku uzaleŜnień”.  
29 Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 



 
 

12 

 

ustawy. Do Urzędu Gminy wpłynęła 1 oferta, która zawierała elementy, o których 
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o wolontariacie. Ogłoszenia wyniku ww. konkursu 
zawierało: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych 
środków, zgodnie z art. 15 ust. 2h ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str.  45-58, 171-189, 201-203) 

Rozliczenia ww. dotacji dokonano na podstawie sprawozdań merytoryczno- 
finansowych przekazanych w wymaganych terminach, w sposób zgodny 
z warunkami określonymi w zawartych umowach. Organ nie wniósł uwag do 
Ŝadnego z tych sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 201-203) 

W 2011 r. zawarto jedną umowę - zlecenie (o wartości nie przekraczającej kwoty 
14.000 euro) na udzielanie porad psychologicznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie dla rodzin z problemem alkoholowym na okres od 10 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r. na kwotę 200 zł (brutto) za kaŜdy zrealizowany dwugodzinny 
dyŜur. Według przedstawionych sprawozdań zadanie zrealizowano, a tytułem 
wynagrodzenia wypłacono kwotę 7.800 zł. 

(dowód: akta kontroli str.  45-58, 190-194) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

IV. Wnioski. 
Przedstawiając powyŜsze oceny 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 Kontroli30, wnosi o: 

1. Opracowanie projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na podstawie 
rzetelnej analizy potrzeb lokalnych. 

2. Sporządzanie i przedkładanie Radzie Gminy rocznych raportów  
z wykonania oraz efektów realizacji gminnych programów przeciwdziałania 
narkomanii. 

3. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania 
warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy napojów 
alkoholowych. 

 

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

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

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli 
Delegatury w Katowicach, w terminie 15 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 9 listopada 2012 r. 

NajwyŜsze Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Dyrektor 
Aleksander Małysz 

specjalista k.p. 
Edmund Sroka 

 
............................................. 

 
......................................... 

  

 

 

Obowiązek 
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