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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

Okres objęty 
kontrolą 

P/12/165 Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  

Od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Karol Pokora, starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 83328 z dnia 24 września 2012 r. 

2. Piotr Bulski, inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 83329 
z dnia 24 września 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-520 
Kielce (Urząd). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie w latach 2010 – 2012  
(I półrocze) środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Pozytywnie mimo 
stwierdzonej nieprawidłowości NIK ocenia natomiast wywiązywanie się przez 
województwo świętokrzyskie z zadań z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów 
alkoholowych. 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 
− wywiązanie się z obowiązku opracowania Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2013  
(WPPiRPA) oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
(WPPN) na lata 2006-2010 oraz na lata 2011-2016  wraz 
z harmonogramami ich realizacji; 

− prawidłowe funkcjonowanie systemu ustalania i pobierania opłat za 
wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi; 

− przeznaczanie dochodów pochodzących z opłat wnoszonych przez 
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami 
alkoholowymi na realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholiozmowi1 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) oraz ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałniu narkomanii2; 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. 
2 Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm. 
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− przestrzeganie przy dokonywaniu zakupów materiałów i usług postanowień 
obowiązującej w Urzędzie instrukcji Zasady udzielania zamówień 
publicznych i regulamin komisji przetargowej; 

− przestrzeganie przy udzielaniu dotacji podmiotom spoza sektora finansów 
publicznych zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działności poŜytku publicznego i wolontariacie3 (ustawa o działności 
poŜytku publicznego). 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wydaniu czterech zezwoleń dla 
przedsiębiorców na prowadzenie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi, 
w których określono wcześniejszy termin ich obowiązywania niŜ data decyzji 
o udzieleniu zezwolenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Sejmik województwa świętokrzyskiego (sejmik) uchwałą z 11 września 2006 r. 
przyjął do realizacji WPPiRPA na lata 2006 - 2013. Uchwałami z 11 września 2006 r. 
i 30 stycznia 2012 r. przyjęto do realizacji odpowiednio WPPN na lata 2006 – 2010 
i na lata 2011 – 2016. 

(dowód: akta kontroli str. 7-204) 

Uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia ww. programów nie były przedmiotem 
rozstrzygnięć nadzorczych wojewody świętokrzyskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 205, 224) 

WPPiRPA został opracowany na podstawie m.in. Raportu o stanie lecznictwa 
odwykowego w województwie świętokrzyskim za 2002 r. i raportu z badań 
przeprowadzonych w 2005 r. pod nazwą Wzorce konsumpcji alkoholu 
w województwie świętokrzyskim. Analizie poddano równieŜ gminne programy 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. WPPiRPA był konsultowany 
z organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej oraz z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. Konsultacje 
programu były prowadzone z członkami gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych w trakcie konferencji i spotkań, a zgłaszane uwagi znalazły 
odzwierciedlenie w WPPiRPA. 

Proces opracowywania WPPN polegał na analizie m.in. raportów Problemy 
narkotykowe i narkomania w województwie świętokrzyskim za lata 2006 – 2009, 
Raportu krajowego 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce, wyników badań 
ankietowych przeprowadzonych w 2010 r. UŜywanie i postawy wobec środków 
psychoaktywnych, badanie świadomości młodzieŜy na temat zagroŜeń związanych 
z HIV/AIDS oraz problematyki przemocy w województwie świętokrzyskim. Na 
podstawie powyŜszych raportów i dokonanych badań zostały opracowane dane 
zbiorcze ilustrujące zjawisko narkomanii na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Następnie opracowana była analiza SWOT, która zawierała przedstawienie 
mocnych i słabych stron regionu oraz wskazanie szans i zagroŜeń 
w przedmiotowym zakresie. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalały na 
wytyczenie celów głównych i zadań do realizacji. Projekty WPPN były konsultowane 
m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, Aresztem Śledczym w Kielcach, 

                                                 
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. 
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Świętokrzyskim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty. Ponadto projekty zostały zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 205, 224-226, 228-229) 

Sejmik nie dokonywał istotnych zmian projektów ww. programów przedstawionych 
przez zarząd województwa. WPPiRPA i WPPN zawierały diagnozy problemów, cele 
główne i pośrednie, zasady realizacji, źródła finansowania, wyznaczonych 
realizatorów programów. Zawarte w nich działania były zgodne z zadaniami 
wskazanymi w art. 1 i 2 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości oraz art. 2 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na realizację zadań wynikających 
z programów miały pochodzić z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. WPPiRPA 
i WPPN miały być realizowane przez samorząd województwa przy współudziale 
m.in. samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, 
którym zlecono realizację zadań określonych w programach. Koordynację nad 
realizacją WPPiRPA powierzono Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej, 
natomiast nad WPPN - Departamentowi Ochrony Zdrowia.  

(dowód: akta kontroli str. 7-204) 

Opracowywano roczne preliminarze wydatków, w których wskazywano zadania 
planowane do realizacji w danym roku budŜetowym wynikające z ww. programów 
oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania. 
Przy ich opracowywaniu brano pod uwagę prognozowane dochody województwa 
z tytułu wydawania zezwoleń przedsiębiorcom na hurtowy obrót napojami 
alkoholowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 374-382) 

Sprawozdania z realizacji WPPiRPA zostały przedstawione zarządowi województwa 
6 kwietnia 2011 r. (za 2010 r.) i 7 marca 2012 r. (za 2011 r.). Raporty z realizacji 
WPPN zostały przedstawione sejmikowi 27 kwietnia 2011 r. (za 2010 r.) i 26 marca 
2012 r. (za 2011 r.). Zarząd województwa i sejmik nie wniosły istotnych uwag 
i zastrzeŜeń do przedstawionych sprawozdań i raportów. 

(dowód: akta kontroli str. 230-373) 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

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 

Na koniec 2010 r., 2011 r. i pierwszego półrocza 2012 r. liczba podmiotów 
korzystających z zezwoleń marszałka województwa na obrót hurtowy napojami 
alkoholowymi wynosiła odpowiednio: 45, 46 i 47. 
W latach 2010 – 2012 (do 30 czerwca) do Urzędu złoŜono 87 wniosków o wydanie 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Nie stwierdzono przypadków 
odmowy udzielenia takiego zezwolenia. 
Łącznie wydano 309 decyzji administracyjnych, z czego 151 dotyczyło udzielenia 
zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu 
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nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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i na piwo, a 158 - udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 
o zawartości do 18% alkoholu. 

(dowód: akta kontroli str. 392-393) 

Badanie procesu wydawania zezwoleń przeprowadzono na grupie ostatnich 
20 podmiotów gospodarczych, którym przed 30 czerwca 2012 r. wydano łącznie 
34 zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W kaŜdej z 34 zbadanych 
spraw stwierdzono: 
− wniosek został sporządzony przez podmiot gospodarczy zgodnie ze wzorem 

określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. 
w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie 
zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz 
wzorów informacji o sprzedaŜy napojów alkoholowych4 (rozporządzenie MG 
w sprawie dokumentów), 

− do wniosku załączono wszystkie dokumenty wymagane ww. rozporządzeniem, 
− przeprowadzona przez Urząd weryfikacja wniosku i załączonych do niego 

dokumentów była rzetelna,  
− decyzję wydano z zachowaniem terminów przewidzianych ustawą z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego5,  
− nie stwierdzono nierównego traktowania przez Urząd podmiotów gospodarczych 

ubiegających się o zezwolenie, 
− przed wydaniem zezwolenia - rozumianym jako odbiór dokumentu z Urzędu - 

przedsiębiorca wniósł opłatę w wymaganej wysokości, tj. zgodnie z § 3 ust. 3 
rozporządzenia MG w sprawie dokumentów; w 10 z 34 spraw zezwolenia 
udzielono - w rozumieniu daty wydania decyzji administracyjnej - przed 
dokonaniem opłaty przez wnioskodawcę (opłaty zostały wniesione od 2 do 
10 dni od daty wydania decyzji). 

W 30 z 34 zbadanych spraw decyzję administracyjną o udzieleniu zezwolenia na 
hurtowy obrót napojami alkoholowymi wydano najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu 
obowiązywania zezwolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 383-391, 395-467, 486-488) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, Ŝe w czterech z 34 zbadanych 
sprawach (tj. 11,8% przypadków) data wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na 
hurtowy obrót napojami alkoholowymi była późniejsza niŜ początkowy termin 
okresu, na które zezwolenie zostało udzielone (od 1 do 13 dni). W wyniku czego 
powstawała moŜliwość prowadzenia hurtowej sprzedaŜy alkoholu bez waŜnego 
zezwolenia, tj. niezgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
Odpowiedzialność za powyŜszą nieprawidłowość ponosi Grzegorz Świercz, 
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego (posiadający upowaŜnienie do 
wykonywania w imieniu Marszałka Województwa czynności wynikających z art. 9 
ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości), który podpisał powyŜsze decyzje 
administracyjne. 
W złoŜonym wyjaśnieniu Grzegorz Świercz jako przyczynę zaistniałej sytuacji podał 
składanie przez przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwolenia na krótko przed 
wnioskowanym terminem waŜności zezwolenia, co uniemoŜliwiało właściwą 
weryfikację złoŜonych dokumentów i wydanie zezwolenia przed dniem jego 
obowiązywania. 

(dowód: akta kontroli 448-467, 477-478) 

                                                 
4 Dz. U. Nr 60, poz. 614. 
5 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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Zdaniem NIK, powyŜsze okoliczności nie uzasadniały wydawania zezwoleń ze 
„wsteczną mocą” ich obowiązywania. 

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

W latach 2010-2012 (I półrocze) Urząd nie przeprowadzał kontroli zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń wydanych na hurtową sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
poniewaŜ nie posiadał ustawowego upowaŜnienia do dokonywania bezpośredniej 
kontroli w ww. zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 205-206) 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie współdziałał z organami kontroli skarbowej, 
Inspekcją Handlową ani z Policją w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem 
warunków hurtowego obrotu napojami alkoholowymi. Wymienione organy nie 
informowały Urzędu o nieprawidłowościach w zakresie korzystania z zezwoleń na 
obrót hurtowy. Informacja przesłana do Urzędu w 2011 r. przez Inspekcję Handlową 
dotyczyła prowadzenia obrotu hurtowego przez podmiot, który posiadał zezwolenie 
na obrót detaliczny (informacja została równieŜ przesłana do prokuratury). 

(dowód: akta kontroli str. 394, 473-476) 

Badanie w zakresie przekazywania informacji o wielkości hurtowej sprzedaŜy 
napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni 
przeprowadzono w odniesieniu do wszystkich 48 podmiotów gospodarczych 
zobowiązanych do przekazania tych informacji Urzędowi za 2011 r.  
W dwóch przypadkach stwierdzono, Ŝe przedsiębiorcy nie dopełnili obowiązku, 
wysyłając informacje – odpowiednio – 5 i 8 marca 2012 r. tj. przekraczając termin, 
o którym mowa w art. 94 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości o 34 i 37 dni. 

 (dowód: akta kontroli str. 468-472, 486-488) 

Marszałek Województwa nie skorzystał z moŜliwości, jaką przewiduje art. 95 ust. 2 
pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tzn. nie cofnął zezwolenia tym 
przedsiębiorcom. Zgodnie z wyjaśnieniami Grzegorza Świercza, przedsiębiorcy 
zostali poinformowani telefonicznie, Ŝe w przypadku powtarzającego się naruszania 
ww. warunku korzystania z zezwolenia, Urząd moŜe dokonać cofnięcia zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 473-476) 

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

2.3. Funkcjonowanie systemu ustalania i pobierania opłat 

Badanie w zakresie moŜliwości podjęcia przez osoby zajmujące się hurtowym 
obrotem napojami alkoholowymi działań skutkujących obniŜeniem opłat za 
korzystanie z zezwolenia, przeprowadzono na próbie ostatnich 20 podmiotów 
gospodarczych, którym przed 30 czerwca 2012 r. wydano zezwolenia na hurtowy 
obrót napojami alkoholowymi.  
Stwierdzono, Ŝe Ŝaden z podmiotów nie zaniŜył opłat za wydanie zezwolenia 
w wyniku rejestrowania działalności pod zmienioną nazwą, formą prawną, bądź 
w wyniku zmiany adresu. 

(dowód: akta kontroli str. 383-391, 479-485, 486-488) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Grzegorza Świercza, w celu ustalenia właściwej wysokości 
opłaty za wydane zezwolenie, wniosek przedsiębiorcy z załączonymi dokumentami 
podlega wnikliwej weryfikacji. W szczególności sprawdzane są dokumenty 
dotyczące: przekształceń własnościowych, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
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lub do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu REGON oraz 
oświadczenie o wartości sprzedaŜy - w przypadku przedsiębiorców występujących 
o zezwolenie po raz kolejny. W tym celu prowadzone są równieŜ wykazy 
przedsiębiorców i wydanych w poszczególnych latach zezwoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 473-476) 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

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

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz przeciwdziałania narkomanii w latach 2010-2012 (I półrocze) były wyŜsze od 
dochodów uzyskanych z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców i wynosiły 
odpowiednio 292.936,97 zł (przy dochodach 237.500 zł), 360.012,15 zł (przy 
dochodach 261.800 zł) i 108.027,60 zł (przy dochodach 73.440 zł). 

Z dokonanej analizy dochodów i wydatków wynika, iŜ w 2010 r. planowane dochody 
z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na 
hurtowy obrót napojami alkoholowymi zostały przekroczone, natomiast w 2011 r. 
faktycznie uzyskane dochody były niŜsze od planowanych. Nie zrealizowano 
planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii. Planowane wydatki w tym zakresie 
wykonano w 2010 r. - w 80,5%, a w 2011 r. - w 70,8%. Łącznie w okresie 2010 – 
2011 na plan w wysokości 872.559,15 zł zrealizowano wydatki w kwocie 652.949,12 
zł, co  stanowiło 74,8%. Natomiast w okresie objętym kontrolą zrealizowane przez 
województwo wydatki na realizację WPPiRPA oraz WPPN przekraczały dochody 
uzyskane z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 489) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach opiniując projekty uchwał budŜetowych 
województwa na lata 2010 – 2012 oraz sprawozdania z wykonania budŜetu za lata 
2010 – 2011 nie zgłaszała uwag dotyczących sposobu ujęcia dochodów z opłat za 
zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi i ich wykorzystania. 

(dowód: akta kontroli str. 205-221) 

W toku roku budŜetowego (2010, 2011, 2012 - do 30.06) nie było zmian planu 
finansowego powodujących zmniejszenie wydatków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii do poziomu niŜszego od kwoty faktycznie 
zrealizowanych dochodów z opłat za zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str.489) 

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

(dowód: akta kontroli str. 206) 
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W latach 2010 – 2011 wydatki ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i zwalczanie narkomanii wynosiły odpowiednio 292.936,97 zł, 360.012,15 zł 
i 108.027,60 zł. Z tego na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kolejnych latach objętych kontrolą 
wydatkowano odpowiednio 225.876,97 zł (77,11% ogólnej kwoty), 300.847,45 zł 
(83,57% ogólnej kwoty) i 46.000,00 (42,58% ogólnej kwoty). Pozostałe środki 
z ogólnej kwoty wydatkowano na realizację wojewódzkiego programu 
przeciwdziałania narkomanii. 

(dowód: akta kontroli str. 490) 

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

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

W 2011 r. zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 
przeciwdziałania narkomanii były realizowane przez Urząd za kwotę 360.012,15 zł, 
w tym przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na podstawie 
przekazanych dotacji za kwotę 142.528,69 zł i przez Centrum Integracji Społecznej 
utworzonej przez Fundację Pomocna dłoń w Ostrowcu Świętokrzyskim (rozdział 
85232) za kwotę 99.999,98 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 490-491, 572-586) 

Szczegółowym badaniem objęto wszystkie wydatki finansowane w 2011 r. z działu 
851 „Ochrona zdrowia”, rozdziałów 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 
Na organizację szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych wydatkowano kwotę 35.920 zł. Koszty organizacji trzech konferencji 
(dwóch z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Dziecko 
z syndromem FAS – jako wyzwanie edukacyjno-wychowawcze oraz społeczne 
i Zawartość profilaktyki w profilaktyce oraz jednej z zakresu zwalczania narkomanii 
skierowanej do realizatorów szkolnego programu profilaktycznego Unplugged) 
wyniosły 18.874,20 zł. Koszt związany z udziałem pracownika Departamentu 
Ochrony Zdrowia w szkoleniu Studium profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzaleŜnień w społecznościach lokalnych – strategia, wyniósł 3.270 zł.  
Dowody księgowe dotyczące powyŜszych wydatków zostały opisane pod względem 
merytorycznym i rachunkowym. W dowodach dokonano wpisu pozycji zadania 
wynikającego z programów.  

(dowód: akta kontroli str. 510-547) 

Kwotę 59.419,28 zł stanowiły wydatki związane z udzieleniem dotacji budŜetowych 
na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dwóm jednostkom 
podległym tj. Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach oraz 
Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy.  

(dowód: akta kontroli str. 548-571) 

Zadania publiczne określone w WPPiRPA i WPPN na łączną kwotę 142.528,69 zł 
zostały zlecone na podstawie 13 umów sześciu organizacjom pozarządowym. 
Zlecone zadania dotyczyły: 
− wspierania działań mających na rzecz ograniczanie liczby kierowców 

prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu; 
− realizacji programów dla młodzieŜy upijającej się/zagroŜonej uzaleŜnieniem; 
− realizacji profilaktycznych i terapeutycznych programów pozaszkolnych, w tym 

konkursów i przeglądów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej adresowanych 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

do dzieci i młodzieŜy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wyłączeniem 
zorganizowanych form wypoczynku z uwzględnieniem działań edukacyjnych 
skierowanych do rodziców; 

− wspierania inicjatyw i działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieŜy 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, 
w szczególności w formie spektakli teatralnych, konkursów muzycznych 
i plastycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz uŜywania innych 
substancji psychoaktywnych;  

− realizacji programów profilaktyki narkomanii ukierunkowanych na działania 
edukacyjno-informacyjne realizowane w środowisku akademickim. 

Wszystkie zadania zlecone organizacjom pozarządowym zostały zrealizowane 
w terminach wynikających z zawartych umów. Wykorzystano środki finansowe 
w wysokości 142.528,69 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 25,01 zł zwrócono 
na rachunek Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 587-589) 

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

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

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Urzędzie instrukcji Zasady udzielania 
zamówień publicznych i regulamin komisji przetargowej w przypadku, gdy 
zamówienie przekracza wartość 10.000 zł, a z rozeznania rynku wynika, Ŝe 
zamówienie moŜe być zrealizowane przez większą liczbę wykonawców, dyrektor 
właściwego departamentu zawiera umowę z wykonawcą, którego oferta uznana 
została za najkorzystniejszą. W przypadku zamówień, których wartość nie 
przekracza 10.000 zł, nie ma obowiązku pisemności oraz dokumentowania 
postępowania. Sporządzenie umowy na piśmie nie jest wymagane, chyba Ŝe 
przedmiot zamówienia jest skomplikowany. W przypadku gdy nie zawiera się 
umowy na piśmie, potwierdzeniem udzielenia zamówienia są faktury lub rachunki 
wystawione przez wykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 591-600) 

Z konta 130 analityka oraz faktur VAT wynikało, Ŝe wydatki Urzędu z działu 851, 
rozdziałów 85153 i 85154 zrealizowane w 2011 r. w wysokości 58.064,20 zł 
dotyczyły 14 zakupów, w tym: 

− w przypadku jednego wydatku (zakwaterowanie uczestników szkolenia dla 
członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych) 
wartość zakupu wyniosła 10.920 zł;  

− w 13 przypadkach wydatków na łączną kwotę 47.144,20 zł (m.in. zakup 
materiałów edukacyjnych, wynagrodzenie dla osób prowadzących wykłady 
w ramach konferencji) jednorazowa wartość zakupu nie przekroczyła 
10.000 zł. 

W ww. przypadkach przy udzielaniu zamówień publicznych stosowano procedury 
określone w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin komisji 
przetargowej”. 

(dowód: akta kontroli str. 510-547) 

Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie realizacji 
WPPiRPA i WPPN odbyło się zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Podstawą do jego 
ogłoszenia była uchwała sejmiku z 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji programu współpracy samorządu województwa świętokrzyskiego 
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z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. W dniu 7 kwietnia 2011 r. zarząd 
województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań 
publicznych w 2011 r. Opublikowane ogłoszenie zawierało informacje o zasadach 
przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania 
ofert oraz trybie i kryteriach stosowanych przy ich wyborze, tj. wszystkie elementy 
wymagane art. 13 ust. 2 ustawy o działalności poŜytku publicznego. Ogłoszenie 
o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 
ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu. Spełniony 
został w ten sposób wymóg wynikający z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego. W dniu 13 czerwca 2011 r. wyniki przedmiotowego konkursu zostały 
ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na 
tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie. Było to zgodne z art. 15 ust. 2j ustawy 
o działalności poŜytku publicznego. Ogłoszenie wyników konkursu zawierało nazwy 
oferentów, nazwy zadań publicznych oraz wysokość przyznanych środków 
publicznych, tj. wszystkie elementy wymagane przepisami art. 15 ust. 2h ww. 
ustawy. Beneficjentami dotacji były organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 
3 ust. 2 ustawy. Podmiotom tym dotacja została przyznana na podstawie art. 127 
ust. 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6. Zawarte 
umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych były zgodne z przedłoŜonymi 
ofertami wykonawców. Przedmiotowe umowy zawierały m.in. nazwę zadania, termin 
jego realizacji, wysokość dofinansowania, zobowiązanie do wniesienia wkładu 
finansowego w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania, zasady 
kontroli realizacji zadania i jego rozliczania. Zadania będące przedmiotem dotacji 
zostały terminowo i rzetelnie rozliczone. 

(dowód: akta kontroli str. 587-589, 601-719) 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi 
o wyeliminowanie przypadków określania w decyzji administracyjnej w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi 
terminu obowiązywania zezwolenia wcześniejszego niŜ data wydania decyzji. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 
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 Kielcach. 

                                                 
6 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 
 
 
Kielce, dnia            listopada 2012 r. 
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