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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 korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Edward Wójtowicz, główny specjalista kp., upowaŜnienie do kontroli nr 083310 z dnia 
21 sierpnia 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, zwany dalej 
„Urzędem Miejskim”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Bernatowicz, Prezydent Miasta Starachowice. 

[Dowód: akta kontroli str. 3- 4] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie1 ocenia wywiązywanie się samorządu miasta 
Starachowice z formalnych obowiązków związanych m.in. z tworzeniem aktów 
prawa miejscowego dotyczących sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz 
wydatkowanie w latach 2010-2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych.  
NIK natomiast negatywnie ocenia niepodejmowanie przez Prezydenta Miasta 
Starachowice kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, a takŜe wykorzystanie 
niezgodnie z przeznaczeniem w 2011 r. części środków pochodzących z opłat za 
ww. zezwolenia.  
 

Ocenę pozytywną uzasadnia: 
− podjęcie przez Radę Miejską w Starachowicach uchwał w zakresie ustalania 

zasad usytuowania i maksymalnej liczby punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych,  

− przyjmowanie corocznie w badanym okresie programów i sprawozdań 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii,  

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

                                                      
 
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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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− egzekwowanie od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych obowiązku składania oświadczeń o wartości ich 
sprzedaŜy i terminowego wnoszenia przez nich opłat za otrzymane zezwolenia,  

− prawidłowe wydatkowanie w latach 2010-2012 (I półrocze) środków z opłat za 
ww. zezwolenia w kwocie 2.181.069 zł. 

Ocenę negatywną uzasadnia: 
− niewywiązywanie się przez Prezydenta Miasta w latach 2010-2012 (I półrocze) 

z obowiązku przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych,  

− wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem w 2011 r. części dochodów z opłat 
za zezwolenia w kwocie 92.421,64 zł na cele inne niŜ wskazane w ustawie 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.2  

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 

 
Uchwałą Nr VIII/9/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. Rada Miejska w Starachowicach 
ustaliła dla Miasta limit 40 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych o zawartości 
powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia w miejscu 
sprzedaŜy. Uchwałą Nr IV/13/02 z dnia 27 maja 2002 r. Rada Miejska ustaliła dla 
Miasta limit 150 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych powyŜej 4,5% 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy. 
W uchwale Nr VIII/4/03 z dnia 27 października 2003 r. Rada Miejska ustaliła, Ŝe 
sprzedaŜ napojów alkoholowych moŜe być prowadzona w punktach sprzedaŜy 
usytuowanych w odległości co najmniej 50 m od szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadpodstawowych, kościołów i cmentarzy, dworców PKP i PKS, sądu 
rejonowego, prokuratury rejonowej i domu opieki społecznej. Zgodnie z uchwałą 
odległość miała być mierzona od wejścia w punkcie sprzedaŜy do najbliŜszego 
wejścia w granicę ww. obiektów według trasy najkrótszego, wyznaczonego ruchu 
pieszego. Ponadto w §§ 2, 3 i 4 uchwały, zawarto postanowienia dotyczące między 
innymi moŜliwości rozszerzenia zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu po uprzednim, 
pozytywnym orzeczeniu państwowego inspektora sanitarnego, określenia propozycji 
terminu sprzedaŜy napojów alkoholowych po wygaśnięciu posiadanego zezwolenia, 
uwidocznienia informacji o szkodliwości alkoholu i zakazie jego sprzedaŜy osobom 
poniŜej 18 lat i osobom nietrzeźwym oraz udostępnienia klientom wejścia do sklepu, 
w przypadku sprzedaŜy alkoholu w godzinach nocnych.  
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 8 grudnia 2003 r. wojewoda świętokrzyski 
usunął z ww. uchwały §§ 2, 3 i 4, które według jego oceny nie mogły być 
regulowane za pomocą prawa miejscowego.   

   [Dowód: akta kontroli str.5-18]  
W sporządzanych corocznie w latach 2010-2012 Gminnych Programach Profilaktyki 
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych (GPPiRPA) w punkcie 5 „Ograniczenie 
dostępności alkoholu oraz podejmowanie działań w związku z naruszeniem 

                                                      
 
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. 
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przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 
dokonano następujących zapisów: 
1) Ograniczenie dostępności alkoholu realizuje się poprzez ustalenie limitów 
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy 
i w miejscu sprzedaŜy oraz ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy 
i podawania do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy, 
2) Kontrolowanie punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych przez upowaŜnionych 
przez Prezydenta Miasta członków GKRPA i funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej pod 
kątem przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz ustawowych zakazów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych określonych w art. 15 ustawy, 
3) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustalonych 
w art. 13 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarŜyciela publicznego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 22-23, 52-53, 81-82]  
W okresie 2010 r. – I półrocze 2012 r. liczba punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu powyŜej 4,5% do spoŜycia poza miejscem 
zakupu kształtowała się na poziomie od 116 do 124 punktów. Liczba punktów 
sprzedaŜy alkoholu o zawartości alkoholu powyŜej 4,5% do spoŜycia w miejscu 
zakupu wynosiła od 27 do 29 punktów. W obu przypadkach nie przekroczono 
ustalonych uchwałami Rady Miejskiej limitów tych punktów sprzedaŜy. 

[Dowód: akta kontroli str.111] 
Pomimo Ŝe w latach 2010- 2012 (I półrocze) wykorzystanie ustalonego przez Radę 
Miejską limitu punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych ogółem kształtowało się na 
poziomie 78,4% - 80,5%, to w GPPiRPA nie przewidywano zmniejszenia limitów 
punktów sprzedaŜy. 

[Dowód: akta kontroli 19-110] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

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

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

Corocznie w miesiącu listopadzie (27 listopada 2009 r., 10 listopada 2010 r. 
i 25 listopada 2011 r.) stosownymi uchwałami Rada Miejska przyjmowała do 
realizacji na rok następny: 
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
gminy Starachowice, 
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Starachowice 
(GPPN), 
Załącznikiem do powyŜszych uchwał był Ramowy Plan Finansowania Zadań 
zawartych w powyŜszych programach, w którym wskazywano rodzaj realizowanego 
działania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne 
zadania. 

[Dowód: akta kontroli str. 19,112-113] 

W badanym okresie, uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji 
GPPiRPA oraz GPPN nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody 
świętokrzyskiego.  

[Dowód: akta kontroli str.114] 
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 W złoŜonym wyjaśnieniu Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Włodzimierz Jedynak stwierdził, Ŝe przed przystąpieniem do opracowania programu 
GPPiRPA na dany rok Gmina Starachowice zleca opracowanie diagnozy z zakresu 
uzaleŜnień i przemocy. Diagnoza opracowywana jest w zaleŜności od potrzeb. 
W 2008 r. sporządzono „Diagnozę dotyczącą problemu uzaleŜnień 
w Starachowicach – Raport 2008”, w 2010 r. „Diagnozę problemu uŜywania środków 
psychoaktywnych oraz stosowania przemocy – Starachowice 2010” i w 2011 r. 
Raport „MłodzieŜ 2011” oparty na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród 
młodzieŜy szkół według metodologii ESPAD. Dodatkowo zbierane są informacje 
z instytucji działających w zakresie problematyki uzaleŜnień oraz organizacji 
pozarządowych. Projekty gminnych programów opracowuje Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) biorąc pod uwagę potrzeby, 
problemy lokalne wynikające z powyŜszych opracowań, warunki i posiadane zasoby 
do ich realizacji, wysokość planowanych środków finansowych i dotychczasowe 
doświadczenia w tym zakresie. Program stanowi część Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku społecznego i o wolontariacie3 oraz 
uchwały Nr XI/8/2010 Rady Miejskiej projekt Programu zamieszczany jest do 
konsultacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego, o czym informuje stosowny komunikat 
na stronie internetowej Gminy. Projekt Programu po akceptacji Prezydenta Miasta 
omawiany jest na Komisjach Rady Miejskiej i następnie przyjmowany do realizacji 
na sesji Rady Miejskiej.  
PowyŜsza procedura dotyczy równieŜ opracowywania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii(GPPN). 

[Dowód: akta kontroli str.115-116] 
Na podstawie materiałów źródłowych, w tym analiz i opracowań wykorzystanych 
przy tworzeniu ww. programów, kontroler potwierdził ich zgodność z wyjaśnieniami 
złoŜonymi przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego. 

[Dowód: akta kontroli str. 117,128-134,145-152] 

Opracowywany corocznie GPPiRPA zawierał informację dotyczącą oceny stanu 
problemów uzaleŜnień i zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Starachowice, jego 
cele strategiczne, zadania i sposoby realizacji, źródła finansowania, wyznaczonych 
realizatorów programu i zasady wynagradzania członków GKRPP. Środki na 
realizację zadań wynikających z programu miały pochodzić z opłat za zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. Program miał być realizowany przez Urząd Miejski 
przy współudziale organizacji pozarządowych, gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań określonych w GPPiRPA. 
Koordynację nad realizacją programu powierzono Wydziałowi Edukacji i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego. W programie dla członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalono wynagrodzenie w wysokości 
150 zł brutto za jedno posiedzenie. 
W okresie objętym kontrolą, dwukrotnie uchwałami Rady Miejskiej dokonywano 
zmiany  GPPiRPA i GPPN. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków 
i przedstawione zostały w punkcie 4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Coroczne GPPN zawierały diagnozę problemu, zasady i sposoby jego realizacji, 
źródła finansowania oraz wyznaczonych realizatorów. Koordynację nad jego 
realizacją powierzono Wydziałowi Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Starachowicach. 
                                                      
 
3 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 zez zm. 
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Z Ramowych Planów Finansowania Zadań GPPiRPA oraz GPPN wynika, Ŝe 
zawarte w nich przedsięwzięcia (działania) były zgodne z zadaniami wskazanymi 
w art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii4. 

[Dowód: akta kontroli str. 19-110,118-127] 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego, wprowadzonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2010 r., bezpośredni nadzór nad 
działalnością Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych sprawuje Drugi Zastępca 
Prezydenta ds. Społecznych Małgorzata Szlęzak. Na podstawie poprzedniego 
zarządzenia z dnia 29 marca 2009 r. powyŜszy nadzór sprawował Prezydent Miasta 
Wojciech Bernatowicz.  

[Dowód: akta kontroli str. 117] 

Sprawozdania i raporty z realizacji GPPiRPA i GPPN  zostały przedstawione Radzie 
Miejskiej w dniu 25 czerwca 2010 r. (za 2009 r.), 27 maja 2011 r. (za rok 2010) 
i w dniu 31 sierpnia 2012 r. (za rok 2011). Z protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej 
wynika, Ŝe Rada nie wniosła zastrzeŜeń do przedstawionych sprawozdań i raportów. 

[Dowód: akta kontroli str. 135-144,153-223] 

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

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

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

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

W okresie 2010-2012 (I półrocze) do Urzędu Miasta wnioski o zezwolenie na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych złoŜyło 237 przedsiębiorców. Wydano 
477 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych (bez zezwoleń jednorazowych) 
w formie decyzji administracyjnych, w tym 215 zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa, 135 zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
o zawartości do 18% alkoholu i 127 zezwoleń na sprzedaŜ napojów powyŜej 18% 
alkoholu. Część przedsiębiorców ubiegała się jednocześnie o kilka zezwoleń. Nie 
było przypadku ani jednego przypadku odebrania zezwolenia. 

[Dowód: akta kontroli str. 224, 365] 
W jednym przypadku, w 2010 r., wydano decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych z powodu lokalizacji punktu sprzedaŜy 
niezgodnej z warunkami określonymi w uchwale Rady Miejskiej Nr VIII/4/2003 z dnia 
27 października 2003 r. Dotyczyło to decyzji w sprawie wniosku przedsiębiorcy 
W.Ch. W tym przypadku, w wyniku dokonanych pomiarów przy udziale 
wnioskodawcy na zasadach określonych w uchwale, GKRPA ustaliła, Ŝe odległość 
od punktu sprzedaŜy do szkoły podstawowej wynosi 44 m i postanowiła negatywnie 
zaopiniować wniosek.  

[Dowód: akta kontroli str. 238-240] 

                                                      
 
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 124. 
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W wyniku przeglądu wybranych losowo 20 postępowań w sprawie udzielenia 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, obejmujących okres 2011 r. –
 I półrocze 2012 r., stwierdzono: 
− wszystkie objęte badaniem zezwolenia zostały wydane na podstawie pisemnych 

wniosków przedsiębiorców przez właściwy organ, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii GKRPA wyraŜonej w formie postanowienia. Do wniosków załączono 
dokumenty wymagane art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zezwolenia zostały wydane na czas 
określony, nie krótszy niŜ przewidziany w art. 18 ust. 9 ww. ustawy. Zbadane 
zezwolenia wydano oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych; 

− kaŜdorazowo przed wydaniem postanowienia o zaopiniowaniu wniosku, 
GKRPA, z udziałem wnioskodawcy, dokonywała pomiaru odległości od wejścia 
do punktu sprzedaŜy do najbliŜszego wejścia w granicę obiektu zastrzeŜonego, 
według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej; 

− oświadczenia pisemne o wartości sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych złoŜyli w terminie wszyscy objęci badaniem przedsiębiorcy. Opłaty 
za objęte badaniem zezwolenia zostały prawidłowo ustalone, tj. zgodnie 
z art. 11 ust. 2 i 5 ww. ustawy; 

− wszyscy przedsiębiorcy wnieśli opłaty terminowo, tj. zgodnie z art. 11 ust. 2 
i  ust. 7 ustawy; 

− decyzje o udzieleniu zezwoleń były poprawne pod względem formalnym;  
− w 18 przypadkach sprawy dotyczące wydania zezwolenia zostały załatwione 

z zachowaniem terminów przewidzianych w art. 35 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. W przypadku przedsiębiorców M. N. i D.A. czas od złoŜenia 
wniosku do wydania zezwolenia na sprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych 
wyniósł odpowiednio 2 i 4 miesiące.   

[Dowód: akta kontroli str. 231-260] 
 

W złoŜonym wyjaśnieniu Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Marek 
Wiśniewski stwierdził, Ŝe w przypadku przedsiębiorcy M.N. złoŜył on wniosek w dniu 
1 lipca 2011 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, mimo Ŝe 
dotychczasowe zezwolenie miał waŜne do dnia 31 sierpnia 2011 r. Referat nie mógł 
dać zezwolenia wcześniej jak przed upływem terminu dotychczasowego zezwolenia. 
Wnioskodawca został poinformowany o obowiązujących terminach składnia 
wniosków. W przypadku przedsiębiorcy D.A. zwrócił się on z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia w dniu 10 stycznia 2012 r. Jednak ze względu na przedłuŜający się 
okres zakończenia remontu lokalu, w którym miał prowadzić działalność handlową, 
samodzielnie dokonywał przesunięcia terminu odbioru zezwolenia. 

[Dowód: akta kontroli str. 261] 

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 okresie objętym kontrolą, Prezydent Miasta, nie przeprowadzał i nie zlecał 
kontroli w zakresie korzystania przez podmioty z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych.  

[Dowód: akta kontroli str. 262] 
Z informacji Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach wynikało, Ŝe 
w okresie 2010-2012 (I półrocze) Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach nie 
zgłaszała Prezydentowi Starachowic (pisemnie ani podczas prowadzonych rozmów) 
przypadków zakłóceń porządku publicznego związanych bezpośrednio 
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z działalnością placówek handlowych sprzedających alkohol, działających na terenie 
Starachowic. 

[Dowód: akta kontroli str. 365a] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na nieprzeprowadzaniu kontroli 
przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. Obowiązek przeprowadzania kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia przez organ zezwalający 
lub na podstawie jego upowaŜnienia przez straŜ miejską lub członków gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynika z art. 18 ust. 8 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odpowiedzialność za 
powyŜszą nieprawidłowość ponosi Prezydent Miasta. 

W złoŜonym wyjaśnieniu, Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień 
stwierdził, Ŝe ostatnia kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych została przeprowadzona przez 
Referat Rozwoju Gospodarczego w grudniu 2009 r. Od tego czasu nie 
przeprowadzano kontroli z powodu wdraŜania procedur kontrolnych związanych 
z wdraŜaniem systemu zarządzania jakością. Brak przeprowadzonych kontroli 
wykazał równieŜ audyt wewnętrzny przeprowadzony w 2012 r. W zaleceniach 
z przeprowadzonego audytu jest mowa o wzmocnieniu nadzoru i doprecyzowaniu 
procedur kontrolnych zgodnym z systemem zapewnienia jakości oraz 
o opracowaniu szczegółowego planu kontroli przedsiębiorców. Przewidywany termin 
realizacji zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego został wyznaczony 
przez kierownictwo Urzędu Miejskiego na miesiąc październik 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 372] 

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

Według wyjaśnienia złoŜonego przez kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego monitorowanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych prowadzi się w oparciu o postanowienia ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sposób następujący: 
- w przypadku wydania zezwolenia opłatę pobiera się jednorazowo przed jego 

wydaniem, za okres od daty wydania zezwolenia do końca roku 
kalendarzowego, 

- w przypadku utraty waŜności zezwolenia, opłatę wyliczoną na podstawie 
złoŜonego oświadczenia pobiera się jednorazowo za okres od początku roku do 
daty waŜności zezwolenia, 

- w przypadku waŜności zezwolenia przez cały rok, wyliczone opłaty pobiera się 
na podstawie składanych oświadczeń o wartości sprzedaŜy, 

- wyliczone kwoty przedsiębiorca wpłaca w pierwszym ustawowym terminie, tj. do 
31 stycznia w całości lub informuje o rozłoŜeniu opłaty na trzy równe raty. Po 
dokonaniu opłaty przedsiębiorca okazuje celem weryfikacji wysokości opłaty 
dokument potwierdzający jej dokonanie. Pracownik weryfikujący opłatę 
dokonuje adnotacji w elektronicznym systemie ewidencji zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych, 

- po upływie terminu wnoszenia opłat sporządzany jest raport dla słuŜb 
finansowych celem weryfikacji terminowości i prawidłowej wysokości wpływów 
z zezwoleń, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

9 

 

- w przypadku stwierdzenia braku opłaty, opłaty dokonanej w niewłaściwej 
wysokości lub jej wpływu po ustawowym terminie, zezwolenie wygasa z mocy 
prawa, a zezwalający wydaje decyzję stwierdzającą ten stan rzeczy. 

W Urzędzie Miejskim ewidencja wydanych zezwoleń i dokumentacja związana z ich 
przydzielaniem prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. 

[Dowód; akta kontroli 376] 

W okresie 2011 r. – I półrocze 2012 r. stwierdzono 31 przypadków niewniesienia 
opłat przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń, w tym 18 przedsiębiorców 
nie złoŜyło oświadczeń o wartości sprzedaŜy. W związku z powyŜszym zezwolenia 
te wygasły z mocy art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. We wszystkich przypadkach zostały wydane 
decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia z mocy ustawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 263] 

Urząd Miejski, w związku z nieprzeprowadzaniem kontroli u przedsiębiorców 
w zakresie korzystania przez nich z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
nie dokonywał tym samym rzetelności składanych przez nich oświadczeń o wartości 
sprzedaŜy, stanowiących podstawę do obliczania wysokości opłat za zezwolenie. 

[Dowód; akta kontroli str. 359] 

W okresie 2011–2012 r. (I połowa) w Urzędzie Miejskim wydano łącznie 
286 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Nie stwierdzono przypadków 
prolongowania terminów wnoszenia opłat. 

[Dowód: akta kontroli str.376] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
Prezydent Miasta nie przeprowadzał kontroli u przedsiębiorców w zakresie 
korzystania przez nich z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i nie 
dokonywał oceny rzetelności składanych przez nich oświadczeń o wartości 
sprzedaŜy, będącej podstawą do obliczenia wysokości opłat za zezwolenie. 
Przyczyną powyŜszej nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja zapisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem 
niesprawdzania rzetelności oświadczeń składanych przez przedsiębiorców moŜe 
być zwiększone ryzyko zaniŜania przez nich naleŜnych opłat za uzyskane 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych i w konsekwencji uszczuplenie 
dochodów gminy z tego tytułu. 
Odpowiedzialność za powyŜszą nieprawidłowość ponosi Prezydent Miasta. 

[Dowód; akta kontroli str. 359] 

Zdaniem NIK, procedura kontroli przez Prezydenta Miasta przestrzegania przez 
przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwolenia nieobejmująca badania 
dokumentów finansowych przedsiębiorcy, nie znajduje oparcia w faktycznym stanie 
prawa. Zgodnie z postanowieniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, podstawą obliczenia wysokości opłat za 
zezwolenia naleŜnych od przedsiębiorców kontynuujących działalność w zakresie 
detalicznej sprzedaŜy napojów alkoholowych jest wartość zrealizowanej przez nich 
sprzedaŜy tego rodzaju środków spoŜywczych w roku poprzednim. Dla wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast źródłem informacji w tym zakresie są jedynie 
oświadczenia przedsiębiorców składane w ramach realizacji obowiązku określonego 
w art. 18 ust. 8 oraz art. 111 ust. 4 ww. ustawy. Brak weryfikacji ze strony organu 
zezwalającego danych zawartych w oświadczeniach stwarza obszar 
podwyŜszonego ryzyka wystąpienia naduŜyć ze strony przedsiębiorców (podawanie 
nierzetelnych danych w celu zaniŜenia kwoty opłaty). 
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NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność skontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze.  

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

4.1. Przestrzeganie obowiązku przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na realizację 
zadań wskazanych w ustawie – realizacja planu dochodów i wydatków 

Łączna kwota dochodów zrealizowanych w latach 2010-2011 wyniosła 1.747.335 zł, 
a łączna kwota zrealizowanych w tym okresie wydatków wyniosła 1.752.699 zł. 
Wskaźnik wyliczony jako stosunek zrealizowanych w tym okresie wydatków do 
uzyskanych dochodów wynosi 100,31%.  
W okresie objętym kontrolą, planowane dochody z tytułu opłat wnoszonych przez 
przedsiębiorców były corocznie przekraczane. Natomiast nie realizowano 
planowanych wydatków z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii. Planowane w tym zakresie wydatki w 2010 r. 
wykonano w wysokości 782 944,00 zł (79,7%), a w 2011 r. w kwocie 969 755,00 zł 
(87,9%). Łącznie w okresie 2010-2011 r. na plan 2.084.816 zł zrealizowano wydatki 
w kwocie 1.752.699 zł, co stanowiło 84,1% w stosunku do planu. 

[Dowód: akta kontroli str. 264] 

Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień w złoŜonym wyjaśnieniu 
przedstawił następujące przyczyny niepełnego wykorzystania środków finansowych 
uzyskanych z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w latach 2010-2011:  
- nie wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań Gminy z zakresu poŜytku 

publicznego przyznawane w formie dotacji w ramach otwartych konkursów ofert 
zostały wykorzystane. Było to spowodowane odrzuceniem ofert z przyczyn 
formalnych i merytorycznych. W 2010 r. część środków została zabezpieczona 
na realizację wniosków organizacji pozarządowych składanych z własnej 
inicjatywy, które nie zostały wykorzystane z powodu braku zainteresowania tą 
formą dotacji. Natomiast w 2011 r. wykorzystano tylko część środków na dotacje 
w ramach art. 19a ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(tzw. małe granty); 

- z powodu likwidacji Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim, gmina 
Starachowice rozwiązała umowę z tą placówką i nie ponosiła kosztów 
związanych z realizacją oddziaływań profilaktycznych wobec osób 
przewiezionych do Izby z terenu miasta Starachowice – z zaplanowanych 
środków wykorzystano tylko 30%; 

- nie wszystkie działania, tj. posiedzenia GKRPA, zespołów roboczych, badania 
biegłych w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, koszty postępowań sądowych 
z tytułu wniesionych przez Komisję spraw dotyczących przymusowego leczenia 
odwykowego moŜna dokładnie zaplanować. Ich realizacja uzaleŜniona jest od 
ilości wpływających wniosków; 

- mniejsze wykonanie wydatków wynikało równieŜ z faktu, Ŝe koszt realizacji 
niektórych zadań okazał się w wyniku procedury wyboru oferenta niŜszy niŜ 
pierwotnie planowano na podstawie cen z lat ubiegłych. 

[Dowód: akta kontroli str. 371-372] 
 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/4/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. przyjęte zostały 
do realizacji GPPiRPA oraz GPPN na terenie Starachowic na 2011 r. Zgodnie 
z załącznikiem do uchwały na zadania związane z rozwiązywaniem problemów 
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alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano wydatki w łącznej 
kwocie 856.000 zł. Uchwałą Nr III/6/2011 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2011 r. 
wydatki na ww. zadania zostały zwiększone do kwoty 1.103.000 zł, z czego kwotę 
249.000 zł zaplanowano w rozdziale 85133 „Zwalczanie narkomanii”, 704.000 zł 
w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz 150.000 zł w rozdziale 
85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Faktycznie  
wydatki związane z realizacją obu programów wyniosły 969.755 zł, co stanowiło 
79,2% załoŜeń planowych. Środki niewykorzystane z opłat za zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiły kwotę 
339.421,64 zł. Kwota zwiększenia planu wydatków w 2011 r. wyniosła 247.000 zł 
i była mniejsza od środków niewykorzystanych na koniec 2010 r. o 92.421,64 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 49-78, 118,264,308-309] 

Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
mogą być wyłącznie wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania 
narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

Na koniec 2011 r. środki niewykorzystane wyniosły 184.050,08 zł i o taką kwotę 
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 r. zwiększono plan wydatków na 
realizację wyŜej wymienionych gminnych programów. 

[Dowód: akta kontroli str. 123, 264] 

Uchwałami z dnia 17 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r. i 1 grudnia 2011 r. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach (RIO) pozytywnie zaopiniowała projekty 
budŜetu miasta Starachowice na lata 2010-2012 i nie zgłosiła uwag do sposobu 
ujęcia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
Uchwałami z dnia 17 maja 2011 r. i 7 maja 2012 r. RIO pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Starachowice w latach 2010- 2011 i nie 
zgłosiła uwag do wykorzystania środków finansowych uzyskanych przez Miasto 
z wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 349-358] 
Wykorzystanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych było przedmiotem audytu wewnętrznego w miesiącu lipcu 2012 r. 
Audyt nie stwierdził nieprawidłowości w wydatkowaniu środków przeznaczonych na 
realizację GPPiRPA i GPPN w 2011 r. Nie wniesiono uwag, co do zlecania zadań 
organizacjom pozarządowym i sposobu ich rozliczania oraz do zakupów materiałów 
i usług realizowanych przez Urząd Miejski na wykonanie zadań wynikających z obu 
programów. Stwierdzono natomiast nieprzekazanie kwoty 92.421,64 zł na realizację 
zadań określonych w ustawie o wychowaniu pochodzącej z nadwyŜki z lat 
ubiegłych. 

[Dowód: akta kontroli str. 376a] 

W 2010 r. wydatki ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 
782.944 zł, w tym na realizację GPPiRPA 657.318 zł (84% ogólnej kwoty), a na 
GPPN wyniosły 125.627 zł (16%). 

W 2011 r. wydatki ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 
969.755 zł, w tym na realizację GPPiRPA 758.341 zł (78% ogólnej kwoty), a na 
GPPN wyniosły 211.414 zł (22%). 

 [Dowód: akta kontroli str. 366] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewykorzystaniu w 2010 r. środków 
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z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 92.421,64 zł na 
realizację GPPiRPA oraz GPPN i przeznaczeniu ich w 2011 r. na inne cele.  
Z art. 111 i art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi wynika, Ŝe opłaty pobierane za korzystanie z zezwoleń na detaliczną 
sprzedaŜ napojów alkoholowych słuŜą pozyskaniu dodatkowych środków 
na finansowanie zadań gminy określonych w art. 41 ust. 1 ustawy oraz Ŝe dochody 
te wykorzystywane mogą być przez gminę wyłącznie na realizację gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych 
programów przeciwdziałania narkomanii. 

W złoŜonym wyjaśnieniu Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień stwierdził, 
Ŝe w 2011 r. nie zwiększono w budŜecie Gminy środków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii niewykorzystanych w latach ubiegłych 
o kwotę 92.421,64 zł z uwagi na występujące w trakcie roku oszczędności 
w realizacji wydatków dotyczących zadań ujętych w GPPiRPA i GPPN oraz 
realizacją wszystkich zadań zawartych w Ramowym Planie Finansowania Zadań 
GPPiRPA oraz GPPN. Środki, którymi dysponowała Gmina w 2011 r. zostały 
przeznaczone na realizację zadań Gminy wynikających z art. 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym5 oraz na pomoc w realizacji zadań 
z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie 
porozumień zawartych z tymi jednostkami (art. 8 ust. 2a cytowanej ustawy).  

…Uchwała budŜetowa Nr I/1/2011 została przyjęta przez Radę Miejską 
w Starachowicach dnia 28 stycznia 2011 r. Zgodnie z tą zostały rozdysponowane 
dochody planowane do osiągnięcia w 2011 r. oraz tzw. wolne środki (m. innymi 
niewykorzystane w trakcie 2010 r.) w kwocie 3.272.661 zł, które w trakcie roku były 
zmniejszane  (po rozliczeniu 2010 r.) do kwoty planu: 2.942.661 zł, przy wykonaniu 
2.950.655,54 zł. 

…Przygotowywane są projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/8/2011 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2011 r. 
w sprawie przyjęcia GPPiRPA i GPPN na 2012 r…. w sprawie zmiany budŜetu 
Miasta Starachowice na 2012 r., według których zwiększa się plan wydatków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o kwotę 92.422 zł z tytułu 
niewykorzystanych środków finansowych na ten cel w latach ubiegłych. 

[Dowód: akta kontroli str. 373-375] 

Odpowiedzialność za powyŜszą nieprawidłowość ponosi Prezydent Miasta (zgodnie 
z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego przedkłada Radzie Miejskiej 
projekty uchwał). W przedłoŜonym Radzie Miejskiej projekcie uchwały ww. kwota 
została włączona do ogólnej kwoty niewykorzystanych środków budŜetowych 
w 2010 r., podlegających rozdysponowaniu przez Radę Miejską. 

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

W 2011 r. zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii były realizowane przez Urząd Miejski i podległe mu 
jednostki organizacyjne za kwotę 353.001,05 zł, przez jednostki spoza sektora 
finansów publicznych na podstawie przekazanych dotacji za kwotę 466.800,00 zł 
i przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w rozdziale 85205 
„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie” za kwotę 149.953,79 zł. 

                                                      
 
5 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
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 [Dowód: akta kontroli str. 366-369] 

Szczegółowym badaniem objęto wszystkie wydatki finansowane w 2011 r. z działu 
851 „Ochrona zdrowia”, rozdziałów 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.  
Ustalono, Ŝe główną pozycję wydatków realizowanych przez Urząd Miejski 
i podległe mu jednostki organizacyjne, bo wynoszącą 244.172,92 zł, stanowiły 
wydatki związane z prowadzeniem grup terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych od 
alkoholu, współuzaleŜnionych, ofiar przemocy domowej w placówkach lecznictwa 
odwykowego, związane z poradnictwem psychologicznym, diagnostyką oraz terapią 
i rehabilitacją osób uzaleŜnionych od narkotyków i zagroŜonych uzaleŜnieniem oraz  
organizacją kolonii letnich i szkoleń. Na prowadzenie punktu konsultacyjnego, 
punktu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzenie grup wsparcia dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu i współuzaleŜnionych, pokrycie kosztów badań biegłego 
psychologa oraz wynagrodzenie GKRPA wydatkowano 77.993,50 zł. Koszty 
postępowania sądowego w sprawach leczenia odwykowego osób kierowanych 
przez GKRPA wyniosły 20.654,16 zł. Kwotę 9.961,97 zł przeznaczono na zakup 
nagród, artykułów Ŝywnościowych, ulotek i plakatów związanych głównie 
z  Festynem Rodzinnym „Aktywnie i pozytywnie” z hasłem przewodnim „BliŜej siebie 
- dalej od uzaleŜnień”. Pozostałą kwotę 218,50 zł wydatkowano na zwrot kosztów 
delegacji słuŜbowych i opłatę składek wynikających z umów.  
Dowody księgowe dotyczące powyŜszych wydatków zostały opisane pod względem 
merytorycznym i rachunkowym oraz podawano na nich podstawę prawną 
udzielonego zamówienia w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych6  W dowodach dokonywano wpisu pozycji zadania 
wynikającego z GPPiRPA i GPPN.  

[Dowód: akta kontroli str. 370-371] 

Zadania publiczne określone w GPPiRPA i GPPN na 2011 r. na łączną kwotę 
466.800 zł zlecono 17 organizacjom pozarządowym. Zlecone zadania dotyczyły 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy, w tym promowania zdrowego 
stylu Ŝycia, organizowania obozów rekreacyjnych i kolonii dla dzieci pochodzących 
głównie z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, prowadzenia świetlicy 
środowiskowej z programem socjoterapii dla dzieci i młodzieŜy z grup ryzyka, 
i organizowania nieobozowej akcji letniej. Ze sprawozdania z realizacji GPPiRPA za 
2011 r. wynika, Ŝe łącznie w zajęciach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 
w ramach zagospodarowania czasu wolnego wzięło udział 1.737 dzieci i młodzieŜy 
z terenu Starachowic. Zlecone zadania dotyczyły równieŜ prowadzenia działalności 
informacyjno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacji szkoleń dla róŜnych grup 
zawodowych oraz spotkań edukacyjnych dla rodziców w tym zakresie. Analiza 
dokumentacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym wykazała, Ŝe: 
− wszystkie zadania zostały zrealizowane w terminach wynikających z zawartych 

umów. Wykorzystano środki finansowe w kwocie 460.929,62 zł, co stanowiło 
98,7% środków otrzymanych. Niewykorzystane środki w kwocie 5.873,38 zł (tym 
odsetki 3,00 zł) zwrócono na rachunek Urzędu Miejskiego; 

− dokonywano bieŜącej kontroli realizacji zleconych zadań oraz analiz złoŜonych 
sprawozdań z wykonania zadania publicznego pod względem formalnym, 
rachunkowym i finansowym.  

[Dowód: akta kontroli str. 361-363] 

                                                      
 
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
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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 

Zarządzeniem Nr 89/08 z dnia 2 maja 2008 r. Prezydent Miasta wprowadził 
procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach 
których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 
euro. W procedurach ustalono, Ŝe: 
- naczelnicy, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego lub osoby 

przez nich wyznaczone, poprzedzają udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości od 45.000 zł do 14.000 euro przeprowadzonym rozeznaniem 
i badaniem rynku mającym na celu wyłonienie wykonawcy lub dostawcy, 

- zamówienia publiczne o wartości powyŜej 2.000 zł wymagają zawarcia 
pisemnych umów, 

- nie stosuje się powyŜszych procedur do zamówień publicznych na dostawy 
o jednorazowej wartości netto do 1.000 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 377-380] 
Zlecanie zadań publicznych w zakresie realizacji GPPiRPA oraz GPPN 
organizacjom pozarządowym odbywało się zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie7, po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Podstawą do ogłaszania konkursów 
była uchwała Nr XIII/3/2010 Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami 
pozarządowymi. Analiza zadań zleconych organizacjom pozarządowym wykazała: 
− informacje o otwarciu konkursu ofert oraz o wynikach konkursu ogłoszono 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Urzędu Miejskiego w miejscu 
przeznaczonym do ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu; 

− zawarte umowy o realizację zadań były zgodne z przedłoŜonymi ofertami 
wykonawców. Umowy określały między innymi nazwę zadania, czas realizacji, 
wartość zadania i zasady wynagrodzenia za jego wykonanie, zasady kontroli 
realizacji zadania i jego rozliczenia oraz uregulowania związane z odstąpieniem 
od realizacji zadania. 

[Dowód: akta kontroli str. 361-363,430] 
Z prowadzonego przez Referat Księgowości BudŜetowej Urzędu Miejskiego konta 
130 analityka i z przedstawionych faktur wynika, Ŝe wydatki zrealizowane przez 
Urząd Miejski w kwocie 9.961,97 zł dotyczyły 23 zakupów, w tym: 
- w 19 przypadkach wydatków na łączną wartość 4.181,81 zł (nagrody, artykuły 

spoŜywcze, jednorazowego uŜytku i papiernicze) jednorazowa wartość zakupu 
nie przekroczyła netto 1.000 zł, 

- w czterech przypadkach wydatków na łączną wartość 5.580,16 zł (zakup ulotek 
i plakatów, MP3, pendrive i wydawnictw) jednorazowa wartość zakupu 
kształtowała się od 1050,00 zł do 1562,58 zł. W tych przypadkach przy 
udzieleniu zamówienia publicznego zastosowano procedury przewidziane 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta z dnia 2 maja 2008 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 381-429] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
 
7 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia 
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 z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli8, wnioskuje o: 

1) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad 
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych; 

2) przeznaczanie dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych wyłącznie na cele wskazane w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

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 Kielcach. 

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 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. 

 

Kielce, dnia           października 2012 r. 

  
  

Kontroler 

Edward Wójtowicz 

Wicedyrektor 
Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli 

w Kielcach 
Tadeusz Mikołajewicz główny specjalista kp. 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

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