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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 korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
 
Od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. 

Jednostka 
przeprowadzając

a kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Grzegorz Walendzik, doradca ekonomiczny, upowaŜnienie do kontroli nr 83334 z dnia 
9 października 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

2. Zbigniew Jurkowski, specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 83339 z dnia 
12 października 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 3-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta w SkarŜysku-Kamiennej, ul. Gen. W. Sikorskiego 18, 26-110 SkarŜysko-Kamienna, 
zwany dalej „UM” lub „Urzędem”. 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Roman Wojcieszek, Prezydent Miasta SkarŜysko-Kamienna. 

[Dowód: akta kontroli str. 5- 6] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości1 ocenia 
realizację i wykorzystanie przez Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna dochodów 
uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w latach 
2010-2012 (I półrocze). 

Ocenę pozytywną uzasadnia: 
− podjęcie przez Radę Miasta SkarŜysko–Kamienna uchwał w zakresie ustalania zasad 

usytuowania i liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych; 
− przyjmowanie corocznie w badanym okresie programów w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzaleŜnień (w tym narkomanii); 
− przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń na sprzedaŜ detaliczną napojów 

alkoholowych; 
− 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; 

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

− prawidłowe udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na 
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz rzetelne 
rozliczanie ich z realizacji ww. zadań. 

 

                                                      
 
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Nieprawidłowości dotyczą: 
− dokonania w 2011 r. wydatków na łączną kwotę 22.000 zł, na zakupy niezwiązane 

z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii; 
− nierzetelnego przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych; 
− nieterminowego złoŜenia Radzie Miasta SkarŜysko–Kamienna sprawozdania za 2011 r. 

z realizacji programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz innych uzaleŜnień (w tym narkomanii). 

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 

Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej uchwałą Nr 2/6/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. ustaliła 
następujące maksymalne liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa): 100 punktów przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem 
sprzedaŜy oraz 30 punktów przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy. Uchwała po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 
2002 r., Nr 47, poz. 598 i weszła w Ŝycie z dniem 30 kwietnia 2002 r. 
Uchwałą Nr XXXV/18/2006 z dnia 21 marca 2006 r. Rada Miasta ustaliła na terenie 
SkarŜyska-Kamiennej zasady usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych. Zgodnie z § 1 ww. uchwały, punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych 
powinny być usytuowane w obiektach budowlanych wzniesionych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2. Ponadto powinny znajdować się 
w pomieszczeniach spełniających wymagania samodzielnego lokalu przeznaczonego na 
prowadzenie tej działalności i posiadających salę do sprzedaŜy lub konsumpcyjną 
udostępnianą klientom. W uchwale podano, Ŝe punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych nie 
mogą być usytuowane na terenach i w obiektach objętych ustawowym zakazem sprzedaŜy 
oraz na terenie: przystanków autobusowych MKS i PKS, dworca i przystankach PKP, 
placówek zdrowia, stadionów i parku miejskiego. Uchwałą dopuszczono sprzedaŜ napojów 
alkoholowych na terenie stadionów i parku miejskiego, w przypadku wydania 
jednorazowego zezwolenia na ich sprzedaŜ i podawanie napojów alkoholowych podczas 
imprezy, uroczystości lub zabawy. Dopuszczono sprzedaŜ i podawanie napojów 
alkoholowych w ogródkach kawiarnianych usytuowanych przy lokalach gastronomicznych 
po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu. W uchwale nie zawarto zapisów określających 
odległość usytuowania miejsc sprzedaŜy napojów alkoholowych od obiektów, miejsc lub 
obszarów gminy, ze względu na ich charakter. 
Ww. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i weszła w Ŝycie z dniem 6 czerwca 2006 r. 
PowyŜsze uchwały nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody 
świętokrzyskiego. 

[Dowód: akta kontroli str. 7-11] 

W sporządzanych na poszczególne lata gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych uzaleŜnień (w tym narkomanii) dla miasta SkarŜysko-
Kamienna, w zakresie ograniczania dostępności do alkoholu podano, Ŝe członkowie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz pracownicy 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM wraz z uprawnionymi słuŜbami będą prowadzić 
kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 12-48] 
W złoŜonym wyjaśnieniu w sprawie podjętych działań ze strony Prezydenta Miasta 
SkarŜysko-Kamienna w celu zmiany uchwały Rady Miasta Nr XXXV/18/2006 z dnia 
21 marca 2006 r., poprzez określenie w niej odległości usytuowania miejsc sprzedaŜy 

                                                      
 
2 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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napojów alkoholowych od obiektów, miejsc lub obszarów gminy, ze względu na ich 
charakter, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Wanda Rydz podała, Ŝe ze 
strony Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna nie były podejmowane działania w celu 
zmiany ww. uchwały poprzez określenie w niej odległości usytuowania miejsc sprzedaŜy 
napojów alkoholowych od obiektów, miejsc lub obszarów gminy, ze względu na ich 
charakter, bowiem nie wpływały do UM sygnały o zakłóceniach związanych ze sprzedaŜą 
alkoholu w miejscach usytuowanych w pobliŜu obiektów, miejsc lub obszarów gminy ze 
względu na ich charakter. 

[Dowód: akta kontroli str.322] 

W latach 2010-2012 (I półrocze) liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
o zawartości alkoholu powyŜej 4,5 % do spoŜycia poza miejscem zakupu wynosiła 
odpowiednio 93, 93, i 90, tj. od 90% do 93% ustanowionego limitu. W ww. okresie liczba 
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych powyŜej 4,5% do spoŜycia w miejscu zakupu 
działających na terenie gminy wynosiła odpowiednio 25, 29, i 30, tj. od 70% do 100% 
obowiązującego limitu. 

 [Dowód: akta kontroli str.112] 

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 

Rada Miasta SkarŜysko-Kamienna co roku (w latach 2010 r. i 2011) przyjmowała Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych UzaleŜnień 
(GPPiRPAIU). Programy na ww. lata, w których zadania z zakresu alkoholizmu i narkomani 
były wyodrębnione, zostały przyjęte odpowiednio uchwałami z 4 marca 2010 r. oraz 
17 lutego 2011 r. Uchwałą Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2012 r. został przyjęty Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii (GPPiRPAPN) na 2012 r. 
W poszczególnych programach zostały określone działania w celu realizacji wyłącznie 
zadań wskazanych w art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi3 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii4, tj.: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych i zagroŜonych uzaleŜnieniem od alkoholu 
i narkotyków, współuzaleŜnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielanie 
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 
i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 
w rodzinie, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem art. 131 i 15 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego, wspieranie 
zatrudnienia socjalnego przez organizowanie centrów integracji społecznej, ograniczenie 
dostępu do alkoholu. 
W programach podano, Ŝe kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
przeprowadzają członkowie GKRPA oraz pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
                                                      
 
3 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. 
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm. 
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UM wraz z uprawnionymi słuŜbami. Określono w nich udział procentowy wydatków 
poszczególnych zadań do realizacji.  
W programach ustalono takŜe zasady wynagradzania członków GKRPA. 
Uchwały w sprawie przyjęcia ww. programów nie były przedmiotem rozstrzygnięć 
nadzorczych wojewody świętokrzyskiego. Programy zostały uchwalone w treści 
opracowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. Na potrzeby opracowania 
programów zostały opracowane w 2008 r. i w 2011 r. przez zewnętrzny podmiot, diagnozy 
problemów uzaleŜnień i innych zagroŜeń dla miasta SkarŜysko-Kamienna. 

[Dowód: akta kontroli str. 12-48, 710-728 i 774-808] 
Prezydent Miasta sporządził i przedłoŜył Radzie Miasta SkarŜysko-Kamienna, odpowiednio 
3 marca 2011 r. oraz 20 kwietnia 2012 r., sprawozdania roczne za 2010 r. i 2011 r. 
z realizacji GPPiRPAIU. Zapisy w nich zawarte stanowią, iŜ nie wystąpiła sytuacja 
niezrealizowania zaplanowanych do realizacji zadań. Radę Miasta SkarŜysko-Kamienna nie 
podejmowała uchwał zatwierdzających ww. sprawozdania.  

[Dowód: akta kontroli str. 49-100 i 708] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  
Prezydent Miasta SkarŜysko-Kamienna nieterminowo (20 kwietnia 2012 r.) przedstawił 
Radzie Miasta SkarŜysko–Kamienna raport (sprawozdanie) z realizacji GPPiRPAIU za 
2011 rok.  
Według art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii5, organ 
wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania w danym roku gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada radzie gminy, 
w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 
W złoŜonych wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Wanda 
Rydz podała, Ŝe taka sytuacja była spowodowana przedłuŜeniem się procesu uzgodnień 
przedmiotowego sprawozdania z Wydziałem Finansowym UM. 
Odpowiedzialnym za powyŜszą nieprawidłowość jest Prezydent Miasta. 

[Dowód: akta kontroli str. 49-70 i 729] 

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

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 UM zostały złoŜone 353 wnioski o zezwolenie na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. Wydano taką samą liczbę zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych (bez zezwoleń jednorazowych) w formie decyzji administracyjnych, w tym 
142 zezwolenia na sprzedaŜ napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa, 109 zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów o zawartości do 18% alkoholu i 102 zezwolenia na sprzedaŜ  napojów 
powyŜej 18% alkoholu. Część przedsiębiorców ubiegała się jednocześnie o kilka zezwoleń.  

[Dowód: akta kontroli str. 113-114] 

W wyniku badania prowadzonych przed 30 czerwca 2012 r. postępowań w sprawie 
udzielenia zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych dla 20 podmiotów stwierdzono: 

− wszystkie objęte badaniem zezwolenia zostały wydane na podstawie pisemnych 
wniosków przedsiębiorców, po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA wyraŜonej 
w formie postanowienia; 

− wnioski były kompletne i zawierały dane wymagane art. 18 ust. 5 ustawy oraz 
załączono dokumenty wymagane art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

                                                      
 
5 Dz. U. z 2012 r. poz.124. 
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− zezwolenia zostały wydane na czas określony, nie krótszy niŜ ustalono zgodnie 
z art. 18 ust. 9 ww. ustawy; 

− zbadane zezwolenia wydano oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów 
alkoholowych; 

− opłaty za objęte badaniem zezwolenia zostały prawidłowo ustalone, tj. zgodnie 
z art. 111 ust. 2 i 5 ww. ustawy, a wszyscy przedsiębiorcy dokonali wpłat opłat 
terminowo, tj. zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy, w wysokościach proporcjonalnych do 
okresu waŜności zezwolenia - 111 ust. 8 ustawy; 

− decyzje o udzieleniu zezwoleń były poprawne pod względem formalnym,  
− we wszystkich przypadkach sprawy dotyczące wydania zezwolenia zostały 

załatwione z zachowaniem terminów przewidzianych w art. 35 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego6. 

− zezwolenia były wydawane przez osoby upowaŜnione, tj. Naczelnika Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Zastępcę Prezydenta Miasta SkarŜysko–
Kamienna (3 przypadki). 

[Dowód: akta kontroli str. 730-773] 
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 UM kontrolowano terminowość przedstawiania przez przedsiębiorców korzystających 
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów 
alkoholowych w roku poprzednim i terminowość wnoszenia przez nich opłat. W przypadku 
6 podmiotów konsekwencją niezłoŜenia oświadczenia lub niewniesienia opłaty było 
wygaśnięcie zezwoleń potwierdzone decyzją Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna. 

[Dowód: akta kontroli str. 115] 

W okresie 2010-2012 (I półrocze) zostały przeprowadzone 42 kontrole przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, z tego: 
w 2010 r. – 12 kontroli (objęto nimi 10% punktów sprzedaŜy na dzień 1 stycznia), w 2011 r. 
– 20 kontroli (objęto nimi 17% punktów sprzedaŜy na dzień 1 stycznia) oraz w I półroczu 
2012 r. – 10 kontroli (objęto nimi 8% punktów sprzedaŜy na dzień 30 czerwca). Wszystkie 
kontrole zostały przeprowadzone przez GKRPA, na podstawie pisemnych upowaŜnień 
wydanych przez Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna. Kontrole obejmowały m.in. 
sprawdzenie zezwolenia, terminu jego waŜności, sprawdzenie miejsca nabywania towaru, 
posiadania zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych, badanie stanu zastanego w punkcie sprzedaŜy (w tym zakazu sprzedaŜy 
osobom nieletnim), posiadanie róŜnych wymaganych wywieszek (w tym o szkodliwości 
alkoholu) oraz innych wizualnych ustaleń. Ustalenia kontroli dokumentowano w protokołach 
kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. Podczas 20 kontroli (48%) zostały 
ujawnione nieprawidłowości, z tego w toku jednej kontroli (przeprowadzonej 15 grudnia 
2011 r.), nieprawidłowości uzasadniające obligatoryjne cofnięcie zezwolenia.  

[Dowód: akta kontroli str. 116, 812, 331-342] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość, polegającą na nierzetelnym przeprowadzeniu w dniu 
15 grudnia 2011 r. kontroli przez GKRPA, co uniemoŜliwiło podjęcie przez Prezydenta 
decyzji o cofnięciu zezwolenia przedsiębiorcy nie przestrzegającemu zasad sprzedaŜy 
napojów alkoholowych. W trakcie kontroli stwierdzono spoŜywanie alkoholu 
w kontrolowanym sklepie, pomimo iŜ zgodnie z posiadanym zezwoleniem nie moŜna było 
spoŜywać alkoholu w punkcie sprzedaŜy. Protokół z ww. kontroli został podpisany przez 
wszystkich członków GKRPA oraz kontrolowanego przedsiębiorcę. Nie zawierał on zapisów 
o złoŜeniu wyjaśnień przez kontrolowanego w trakcie kontroli, a takŜe o wezwaniu na 
miejsce zdarzenia policji. W aktach sprawy dotyczących przedmiotowej kontroli znajdowała 

                                                      
 
6 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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się notatka słuŜbowa z 19 grudnia 2011 r. sporządzona przez J. D. – inspektora w Wydziale 
Zdrowia i Polityki Społecznej UM. W notatce dokonano następującego zapisu: W związku 
z tym, Ŝe Komisja w protokole wykazała tylko fakt spoŜywania piwa w sklepie, bez podania 
bliŜszych danych o spoŜywających, odstąpiono od wszczęcia postępowania 
administracyjnego o cofnięcie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w w/w sklepie. 

[Dowód: akta kontroli str. 849-850] 
Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 1 w przypadku nieprzestrzegania przez przedsiębiorcę 
określonych w ustawie zasad sprzedaŜy napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa 
wydane zezwolenie.  
W złoŜonym wyjaśnieniu w sprawie przyczyn niewszczęcia przez Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej UM postępowania administracyjnego celem cofnięcia zezwolenia na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych dla ww. przedsiębiorcy, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej UM Wanda Rydz podała: Sytuacja była spowodowana faktem iŜ w materiale 
dowodowym przedmiotowej sprawy zgromadzono jedynie protokół z przeprowadzonej 
w dniu 15 grudnia 2011 r. kontroli w punkcie sprzedaŜy. W protokole tym dokonano jedynie 
zapisu, iŜ stwierdzono spoŜywanie alkoholu w sklepie, nie wyjaśniając przy tym okoliczności 
przyczyn stwierdzonej sytuacji. W związku z powyŜszym w ocenie Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej UM brak było dostatecznych dowodów uzasadniających 
przeprowadzenie skutecznego postępowania celem cofnięcia zezwoleń na sprzedaŜ 
alkoholu temu przedsiębiorcy. 

[Dowód: akta kontroli str. 849-850] 

NIK zwraca uwagę na fakt, Ŝe Ŝadna kontrola przeprowadzona z upowaŜnienia Prezydenta, 
nie obejmowała sprawdzenia rzetelności składanych przez przedsiębiorców do UM, zgodnie 
z art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
oświadczeń o wartości dokonanej sprzedaŜy napojów alkoholowych. 
Skutkiem niesprawdzania w trakcie kontroli 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. 

[Dowód: akta kontroli str. 812, 815] 

W złoŜonym wyjaśnieniu, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Wanda 
Rydz podała, Ŝe: Nie przeprowadzanie kontroli w powyŜszym zakresie było spowodowane 
ograniczonymi moŜliwościami kadrowymi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 
Podejmę działania, w tym organizacyjne, aby przedmiotowe kontrole były niezwłocznie 
przeprowadzane, zaraz po zakończeniu kontroli przez NajwyŜszą Izbę Kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. 349-350] 

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

Prawidłowość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za posiadane zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych, od strony formalnej, na podstawie deklarowanych wartości 
sprzedaŜy napojów alkoholowych prowadzono w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 
UM. Dokonywano sprawdzania, czy oświadczenia są składane przez właściwy podmiot oraz 
czy zawierają niezbędne elementy, a takŜe sprawdzano poprawność wyliczonej opłaty. 
W Wydziale monitorowano takŜe terminowość ich wnoszenia  

[Dowód: akta kontroli str. 809-811] 

W latach 2010-2012 (I półrocze) pięć podmiotów prowadzących sprzedaŜ napojów 
alkoholowych nie złoŜyło do dnia 31 stycznia oświadczenia o wielkosci sprzedaŜy za rok 
poprzedni. W następstwie powyŜszego Prezydent Miasta SkarŜysko-Kamienna wydał 
decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
udzielonych tym podmiotom. 

[Dowód: akta kontroli str. 115] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

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 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie opiniowała projekty uchwał 
budŜetowych Miasta SkarŜysko-Kamienna na 2010, 2011 i 2012 r. oraz sprawozdania 
z realizacji budŜetu w tym okresie. W uchwałach RIO dotyczących projektów budŜetu 
Miasta SkarŜysko-Kamienna na 2011 r. i na 2012 r. nie zgłoszono zastrzeŜeń dotyczących  
planowania i wydatkowania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanię.  

[Dowód: akta kontroli str. 174-202] 
Łączna kwota dochodów zrealizowanych w latach 2010-2011 z tytułu opłat wnoszonych 
przez przedsiębiorców za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych wyniosła 
1.633.377,31 zł, a łączna kwota zrealizowanych w tym okresie wydatków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wyniosła 1.570.087,42 zł. Wskaźnik wyliczony 
jako stosunek zrealizowanych w tym okresie wydatków do uzyskanych dochodów wynosi 
96,13%.  

[Dowód: akta kontroli str. 101,117-129] 

W 2010 r. dochody z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych planowano w budŜecie w kwocie 650.000,00 zł (faktycznie 
zrealizowano 806.088,46 zł), a wydatki zaplanowano takŜe w tej wysokości (faktycznie 
zrealizowano w wysokości 712.598,28 zł). W 2011 r. dochody z tytułu ww. opłat za 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych planowano w budŜecie w kwocie 
700.000,00 zł (zrealizowano 827.288,85 zł), natomiast wydatki zaplanowano takŜe w 
wysokości 700.000,00 zł (zrealizowano w wysokości 857.489,14 zł). Na 2012 r. dochody z 
tytułu ww. opłat zaplanowano w budŜecie w kwocie 900.000,00 zł (na dzień 30 czerwca 
tego roku zrealizowano je w wysokości 674.143,44 zł), a dokonane na dzień 30 czerwca 
wydatki wyniosły 447.180,98 zł (zaplanowano je na 2012 r. w kwocie 900.000,00 zł). 

[Dowód: akta kontroli str. 101] 

W okresie objętym kontrolą nie wykorzystywano wszystkich planowanych środków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Niewykorzystane środki na ww. cele 
uchwałami Rady Miejskiej były w całości przekazywane na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i narkomanii w latach następnych. Uchwałą Nr L/51/2010 z 30.06.2010 niewykorzystana 
w 2009 r. kwota 183.392,65 zł została wprowadzona do budŜetu na 2010 r, uchwałą Nr 
VIII/46/2011 z 19.05.2011 niewykorzystana w 2010 r. kwota 233.194,18 zł została 
wprowadzona do budŜetu na 2011 r, uchwałą Nr XXVI/65/2012 z 28.06.2012 
niewykorzystana w 2011 r. kwota 202.993,89 zł została wprowadzona do budŜetu na 
2012 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 136-148, 227] 
W latach 2010-2012 (30 czerwca) wydatki miasta SkarŜysko-Kamienna ogółem na 
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii 
wynosiły odpowiednio 712.598,28 zł, 857.489,14, zł i 447.180,98 zł. Wydatki na realizację 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w badanym okresie były niewielkie – w 
2010 r. wynosiły 25.000 zł (3,5%), w 2011 r. równieŜ tyle samo, a do 30 czerwca 2012 r. na 
ten cel wydatkowano 21.560 zł (4,8%).W latach 2010-2012 główne wydatki dotyczyły 
przeciwdziałania alkoholizmowi, od 95% do 97% łącznych środków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i narkomanii. 

 [Dowód: akta kontroli str. 102-107117-123, 130-135, 149-173] 
W badanym okresie, w dniach od 28 kwietnia do 10 maja 2011 r. była przeprowadzona 
kontrola wewnętrzna w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu w zakresie 
wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 2010 r. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości w badanym obszarze.  

[Dowód: akta kontroli str. 233-249] 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono  
nieprawidłowości. 

 
NIK zwraca uwagę na niepełną realizację planowanych wydatków z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na 2010 r. 
wykonano w wysokości 712.598,28 zł, tj. 84,9% w stosunku do planowanych po zmianach, 
a w 2011 r. w kwocie 857.489,14 zł - 87,9% planowanych. Łącznie w okresie 2010-2011 na 
plan po zmianach, w kwocie 1.772.586,83 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.570.346,42 
zł, co stanowiło 88,6%% w stosunku do planu. 

[Dowód: akta kontroli str. 101] 

Wanda Rydz, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wyjaśniając przyczyny 
niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i narkomanii stwierdziła: 
Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Innych UzaleŜnień  w roku 2010 nie zostały wykorzystane 
w całości gdyŜ Gmina pozyskała dodatkowo, w ramach Rządowego Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, 100.000,00 zł na działania profilaktyczne, które pozwoliły na sfinansowanie 
wielu przedsięwzięć…. 
……Niewykorzystane środki zostały przeniesione na 2011 rok oraz i wykorzystane tylko na 
działania mające ścisły związek z profilaktyką. Ponadto środki wpływają w trzech ratach 
i tak naprawdę trudno jest przewidzieć w 100% wysokość tych wpływów. Wśród podmiotów 
gospodarczych, które prowadzą działalność w oparciu o zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 
wielu rezygnuje w trakcie roku, co skutkuje zmniejszonymi wpływami do budŜetu Gminy. 
Z uwagi na ratalne wpływy oraz nie do końca znaną ich wysokość często zachodzi duŜa 
trudność w racjonalnym, zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, wykorzystaniu tych środków w całości w danym roku. Z tego względu środki  
z 2011 roku zostały przeniesione na 2012 rok i wykorzystywane są zgodnie 
z przeznaczeniem. 

[Dowód: akta kontroli str. 227] 

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

W latach 2010, 2011 i do 30 czerwca 2012 r. na zadania z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano odpowiednio 712.598,28 zł, 
857.489,14 zł, i 447.180,98 zł. 

 (Dowód: akta kontroli str. 336) 
Szczegółowym badaniem w trakcie kontroli objęto wszystkie wydatki finansowane w 2011 r. 
z działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziałów 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.  
W 2011 r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 
832.489,14 zł (rozdział 85154), a na przeciwdziałanie narkomanii (rozdział 85153) 
wydatkowano łącznie 25.000 zł.  
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Urząd w 2011 r. dokonano wydatków na wypłaty 
wynagrodzeń dla członków GKRPA, umowy zlecenia za pełnienie dyŜurów w punkcie 
konsultacyjnym, za opiekę w świetlicach środowiskowych, umowy zlecenia dla opiekunów 
na koloniach letnich i zimowych kwotę 182.417,92 zł (§ 4170), tj. 21,91% ogólnej kwoty 
wydatków. Na zakup materiałów, wyposaŜenia i usług ogółem, czyli na prenumeratę 
specjalistycznych czasopism, zakup materiałów biurowych, farb, materiałów, ksiąŜek, 
artykułów spoŜywczych, biletów do kina, zamawianie bezpłatnych seansów filmowych dla 
dzieci i młodzieŜy, za kupno biletów na basen, dofinansowanie pobytu w ośrodku terapii, 
szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, organizację imprez kulturalnych dla 
dzieci, pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach leczenia odwykowego osób 
kierowanych przez GKRPA wydatkowano łącznie kwotę 149.684,92 zł (18% ogólnej kwoty 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi). 
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Na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Starostwa 
Powiatowego w SkarŜysku-Kamiennej na modernizację Poradni Terapii UzaleŜnień 
Alkoholowych wydatkowano 20.000 zł (2,40% ogólnej kwoty). Natomiast na dotacje dla 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, czyli stowarzyszeń realizujących 
zadania zlecone im przez miasto wydatkowano 480.386,30 zł (57,70% ogólnej kwoty).  
Dowody księgowe dotyczące powyŜszych wydatków zostały opisane pod względem 
merytorycznym i rachunkowym oraz podawano na nich podstawę prawną udzielonego 
zamówienia, na fakturach dokonywano wpisu pozycji zadania wynikającego z GPPiRPAIU.  

[Dowód: akta kontroli str. 203-221] 

Zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określone w GPPiRPAIU 
na 2011 r. na łączną kwotę 505.386,30 zł zlecono 22 organizacjom pozarządowym po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie7. Zlecone zadania 
dotyczyły prowadzenia świetlic środowiskowych środowiskowej z programem socjoterapii 
dla dzieci i młodzieŜy z grup ryzyka, prowadzenia programów trzeźwościowych, organizacji 
opieki nad dziećmi dysfunkcyjnymi, 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 oraz organizowania 
nieobozowej akcji letniej.  

[Dowód: akta kontroli str. 222-226] 

Z dokumentacji dotyczącej udzielanie przez Urząd dotacji organizacjom pozarządowym na 
realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynika:  
− wszystkie powierzone zadania zostały zrealizowane w terminach wynikających 

z zawartych umów, stowarzyszenia przedstawiły sprawozdania z ich realizacji, i środki 
finansowe przekazane w formie dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a w 
przypadku ich niewykorzystania zwrócono je do budŜetu Miasta,  

− Urząd prawidłowo nadzorował realizację zadań zleconych stowarzyszeniom, dokonując 
analizy złoŜonych sprawozdań z wykonania zadania publicznego pod względem 
formalnym, rachunkowym i finansowym.  

[Dowód: akta kontroli str. 403-432] 

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

W 2011 r. dokonano w następujących wydatków niezgodnych z zadaniami związanymi 
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: 
1. Opłacenie emisji bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci z terenu miasta w okresie 

ferii zimowych (31.01. – 11.02.2011 r.) w kwocie 4.000 zł (faktura VAT 4/2011 
z 10.02.2011). W bezpłatnych seansach uczestniczyło około 1500 osób. [Dowód: akta 
kontroli str. 540-543] 

2. Zakup oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych (31.01. – 
11.02.2011 r.). – 12.000 zł (faktura VAT 08MCK/2011). W ramach tego przedsięwzięcia 
Miejskie Centrum Kultury zorganizowało 20 bezpłatnych seansów filmowych oraz 
imprezy kulturalne obejmujące warsztaty teatralne „Zadymka teatralna”, warsztaty 
taneczne (warsztaty z tańca współczesnego), zabawę karnawałową z konkursami, 
plener fotograficzny „Obiektywne SkarŜysko”, warsztaty plastyczne. W przedsięwzięciu 
wzięło około 5.000 osób. [Dowód: akta kontroli str. 533-539] 

3. Zakup oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieŜy w okresie ferii letnich (lipiec, sierpień) 
w formie cyklicznych seansów filmowych – 6.000 zł (faktura VAT 59/MCK/2011). Środki 
te zostały wydatkowane na wakacyjne kino plenerowe podczas piątkowych wieczorów 
z kulturą pod hasłem „Spotkajmy się na Placu Staffa”. W pokazach uczestniczyło ok. 
4.000 młodzieŜy. [Dowód: akta kontroli str. 544-549] 

                                                      
 
7 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. 
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Wszystkie ww. wydatki były wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez GKRPA 
i zrealizowane w ramach obowiązującej w Urzędzie procedury zamówień publicznych. Na 
odwrocie faktur dotyczących ww. zakupów adnotacji o realizacji danego przedsięwzięcia 
dokonywała naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Wanda Rydz.  

[Dowód: akta kontroli str. 533-688] 

W złoŜonym wyjaśnieniu dotyczącym planowania i finansowania zadań ze środków 
uzyskanych z opłat za uzyskane zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych Wanda 
Rydz, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej stwierdziła: 

 W celu realizacji tych zadań przygotowano Uchwałę Rady Miasta  
nr V/26/2011 z dnia 17.02.2011r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych uzaleŜnień na rok 2011, w której przewidziano 
moŜliwość finansowania niŜej wymienionych wydatków. Zgodnie z rekomendacjami do 
realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2011 przygotowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych planując działania wykorzystano róŜne formy oddziaływania 
w zakresie profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki selektywnej oraz profilaktyki wskazującej. 
Zgodnie z nowoczesnym podejściem do problematyki alkoholowej, obecnie nie przypisuje 
się szkód wyrządzonych przez alkohol wyłącznie alkoholikom i osobom pijącym alkohol, 
lecz całej populacji, bo na szkody związane z alkoholem moŜe być kaŜdy naraŜony np. 
uczestnik w wypadku spowodowanym przez nietrzeźwego kierowcę itp. 8 Dlatego działania 
podejmowane przez gminę SkarŜysko-Kamienna na rzecz ograniczenia szkód 
spowodowanych przez alkohol skierowane są do wszystkich mieszkańców miasta, wynikają 
z rozeznanych potrzeb lokalnych, (Diagnoza problemów uzaleŜnień i innych zagroŜeń 
społecznych dla miasta SkarŜysko-Kamienna – rok 20119). 
Posiłkując się „Przewodnikiem metodycznym po programach promocji zdrowia 
psychicznego” wydanego rzez Fundację ETOH pod patronatem merytorycznym między 
innymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii poświęconego profilaktyce problemów i promocji zdrowego 
stylu Ŝycia, organizacja czasu wolnego jest strategią profilaktyczną opierającą się na 
załoŜeniu, Ŝe włączanie dzieci i młodzieŜy w atrakcyjne formy spędzania czasu jest 
alternatywą dla zachowań ryzykownych. W celu osiągnięcia celów zawartych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz innych uzaleŜnień 
w 2011r. przewidziano i zrealizowano szereg działań mieszczących się w róŜnych 
poziomach profilaktyki przy pomocy róŜnych strategii profilaktycznych minimalizujących 
czynniki zachowań ryzykownych takich jak: np. bieda, bezrobocie rodziców, konflikty 
w rodzinie itp. 
Wydatki finansowane z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzaleŜnień w roku 2011 dotyczące emisji bezpłatnych seansów 
filmowych oraz zajęć tanecznych, teatralnych, fotograficznych, plastycznych  w okresie ferii 
zimowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury mieszczą się w kategorii działań 
profilaktycznych o charakterze uniwersalnym minimalizującym takie czynniki jak np: bieda, 
czy deficyty poznawcze i emocjonalne w ramach strategii profilaktycznej dotyczącej 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy…. 
…..Aby zrealizować te zdania przygotowano Uchwałę Rady Miasta - Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Innych UzaleŜnień, w której 
przewidziano m. in. moŜliwość finansowania wydatków wskazanych w wyjaśnieniach 
Posiłkując się "Przewodnikiem Metodycznym Po Programach Promocji Zdrowia 
Psychicznego i Profilaktyki" (wydanego przez Fundację ETOH, pod patronatem 
merytorycznym PARPA, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji Oraz "REMEDIUM" wydawnictwa 
poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu, organizacja czasu 

                                                      
 
8Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych – praktyczne wskazówki dla samorządów - 
K. Łukowska, K. Okulicz- Kozary wyd. Fundacja ETOH Warszawa 2010.  
9 http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=3322&t=2 
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wolnego jest strategią profilaktyczną, opierającą się na załoŜeniu, Ŝe włączanie młodzieŜy 
w atrakcyjne formy spędzania czasu jest alternatywą dla poszukiwania doznań fizycznych 
i psychicznych związanych z zachowaniami ryzykownymi. Mechanizm jej działania polega 
na uczeniu konstruktywnych sposobów zaspokajania osobistych potrzeb psychicznych, 
w tym teŜ indywidualnie zróŜnicowanej potrzeby doznań. W praktyce oznacza to tworzenie 
moŜliwości udziału dzieci młodzieŜy w konstruktywnych i zdrowych formach aktywności np. 
pływanie, turystyka, szkoły przetrwania, zajęcia teatralne itp. Zgodnie z rekomendacjami 
PARPA na rok 2011 ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być 
finansowane róŜne formy profilaktyki np.: spektakle teatralne. happeningi, zajęcia taneczne, 
muzyczne itp.  
Podsumowując, wydatki, o których mowa w wyjaśnieniach mieszczą się jak najbardziej 
w zakresie wydatków finansowanych ze środków przeznaczonych na rozwiązywanie 
problemów alkoholowych o charakterze profilaktycznym.  

[Dowód: akta kontroli str. 228-232] 

Według art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody 
z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie 
mogą być przeznaczane na inne cele. 
Przyczyną ww. nieprawidłowości, jak wynika z przedstawionych wyjaśnień, jest niewłaściwa 
interpretacja zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.  
W ocenie NIK art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi nie daje podstaw do finansowania w ramach GPPiRPAIU pozostałych zadań 
własnych gminy, w tym z zakresu kultury lub organizacji wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieŜy. 
Odpowiedzialność za powyŜsze nieprawidłowości ponosi Prezydent Miasta.  

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

Zarządzeniem Nr 159/2010 z 7 lipca 2010 r., zmienionym zarządzeniem Nr 184/2010 z dnia 
4 sierpnia 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 214/2011 z 30 sierpnia 2011 r. Prezydent Miasta 
ustanowił zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta SkarŜysko-
Kamienna. Załącznikami do ww. zarządzeń były; 

− regulaminowy podział obowiązków w Urzędzie Miasta SkarŜysko-Kamienna przy 
udzielaniu na rzecz gminy SkarŜysko-Kamienna zamówień publicznych 
dokonywanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

− wzór wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
− regulamin pracy komisji przetargowej, 
− zasady sporządzania planów zamówień publicznych w Urzędzie Miasta, 
− zestawienie planowanych zamówień publicznych, 
− regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, 
− wzór notatki słuŜbowej na okoliczność udzielenia zamówienia o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 14.000 euro. 
[Dowód: akta kontroli str. 250-257] 

Powierzanie zadań publicznych w 2011 r. organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji 
GPPiRPAIU odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i wolontariacie. Podstawą do ogłaszania konkursów była uchwała Rady Miasta Nr 
LIV/104/2010 dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy 
SkarŜysko-Kamienna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na 2011 r.  
W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały dwie formy zlecania realizacji zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym - poprzez wsparcie realizacji zadań publicznych 
wykonywanych przez organizacje pozarządowe lub powierzanie im do realizacji ww. zadań. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Warunki powierzania i realizacji zadań gminy organizacjom pozarządowym w 2011 r. 
ustanowił Prezydent poprzez zarządzenie nr 283/2010 z 15 grudnia 2010 r. Zarządzeniem 
nr 15/2011 z 11 stycznia 2011 r. Prezydent powołał komisję konkursową do opiniowania 
i oceny ofert złoŜonych na realizację zadań własnych gminy w otwartych konkursach ofert.  

[Dowód: akta kontroli str. 283-287] 
Zarządzeniem nr 283/2010 z 15 grudnia 2010 r. Prezydent ogłosił otwarty konkurs na 
realizację w 2011 r. zadań własnych gminy w zakresie gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzaleŜnień, kultury fizycznej i sportu, 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 
W wyniku konkursu  realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii powierzono 22 organizacjom pozarządowym. Ze wszystkimi ww. organizacjami 
podpisano umowy, w których zawarto terminy realizacji zadania, zasady wykorzystania 
przekazanych przez gminę środków finansowych, sposób prowadzenia dokumentacji 
finansowo-księgowej, obowiązek informowania o fakcie dofinansowania zadania przez 
gminę oraz obowiązek terminowego złoŜenia  sprawozdania z wykorzystania przyznanych 
środków.  

[Dowód: akta kontroli str. 273-279, 381-402] 
Wszystkie wyłonione w drodze konkursu organizacje pozarządowe przedłoŜyły 
sprawozdania z wykonanych zadań w wymaganym terminie z wyjątkiem dwóch – Związku 
Harcerzy Rzeczpospolitej oraz Kieleckiego Klubu Karate KIOKUSHIN. W obydwu 
przypadkach, po interwencji pracowników Urzędu, prawidłowo sporządzone sprawozdania 
zostały złoŜone. 

[Dowód: akta kontroli str. 290, 413-414, 423-425] 

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

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 Kontroli10, wnioskuje o: 

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

2. Rzetelne przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

3. Terminowe przedstawianie Radzie Miasta raportów z wykonania zadań związanych 
z przeciwdziałaniem narkomanii, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 

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

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

                                                      
 
10 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 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            listopada 2012 r. 

  
  

Kontroler 

Grzegorz Walendzik 

Wicedyrektor 
Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli 

w Kielcach 
Tadeusz Mikołajewicz doradca ekonomiczny 
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