
 

 

 

 

 
 

 
LKI–4101–13–04/2012 

P/12/165 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 



 

1 

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. 

Kontroler Grzegorz Walendzik, doradca ekonomiczny, upowaŜnienie do kontroli nr 83325 z dnia 
12 września 2012 r.  

(Dowód: akta kontroli str. 1-1A) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-255 Pawłów. 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie1 ocenia wywiązywanie się organów gminy Pawłów 
z zadań w zakresie regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych, udzielanie zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz egzekwowanie związanych z tym opłat.  
NIK negatywnie natomiast ocenia niepodejmowanie kontroli przedsiębiorców posiadających 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, wykorzystanie środków pochodzących 
z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, niesporządzanie 
raportów z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz planowanie 
niewłaściwych zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.  
 
Ocenę pozytywną uzasadnia: 
− podjęcie przez Radę Gminy w Pawłowie uchwał w zakresie ustalenia zasad 

usytuowania i maksymalnej liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych;  
− 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. 

Ocenę negatywną uzasadnia: 
− niewywiązywanie się przez Wójta Gminy Pawłów w latach 2010-2012 (I półrocze) 

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

− wydatkowanie w 2011 r. kwoty 55.455,27 zł, tj. 25% wydatków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i narkomanii na realizację zadań niezgodnych z ustawą z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2; 

− niesporządzanie i nieprzedkładanie radzie gminy raportu z wykonania w danym roku 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 

                                                 
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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− określenie w Gminnych Programach Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
zadań niezgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

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 Gminy w Pawłowie ustaliła jako maksymalną liczbę 70 punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych powyŜej 4,5% zawartości alkoholu do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy 
(uchwała Nr V/30/99 z 1 lutego 1999 r.). Liczbę punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy ustalono na 20 (uchwała Nr XXIX/205/01 z dnia 
29 sierpnia 2001 r.). 

(Dowód: akta kontroli str. 9-10) 

Zasady usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych ustalone zostały uchwałą Nr III/20/02 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 
30 grudnia 2002 r. Jako obiekty chronione zostały w niej wymienione obiekty szkolne, 
obiekty kultu religijnego i Ośrodek Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych przy 
Sanktuarium w Godowie (Ośrodek). Odległość punktów sprzedaŜy napojów zawierających 
do 4,5% alkoholu oraz piwa ustalono na 50 m od obiektów chronionych. Taką sama 
odległość ustalono od punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 
18% alkoholu do obiektów chronionych, z wyjątkiem Ośrodka, dla którego odległość ta 
miała wynosić 70 m. RównieŜ na 70 m (minimum) została ustalona odległość od wszystkich 
ustanowionych obiektów chronionych przy sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających 
powyŜej 18% alkoholu. 
Według ww. uchwały ustanowiona odległość miała być liczona według linii dojścia od punktu 
sprzedaŜy napojów alkoholowych ciągiem komunikacji pieszej, do wejścia głównego na 
teren obiektu chronionego lub budynku, gdy obiekt nie posiada ogrodzenia. 
Ponadto sprzedaŜ napojów alkoholowych, według ustanowionych zasad, nie mogła 
odbywać się w budynkach ośrodków zdrowia, szkół, bibliotek, w punktach na przystankach 
autobusowych oraz małej gastronomii niezwiązanych na stałe z terenem (przyczepy 
campingowe, kontenery itp.), w punktach handlowych, w których sprzedaŜ odbywa się przez 
okienko oraz w handlu obwoźnym. 

(Dowód: akta kontroli str. 4-6) 

W dniu 28 grudnia 2010 r. powyŜsza uchwała została zmieniona (uchwałą Nr III/15/10) 
poprzez ustalenie jednakowej odległości 50 m od obiektów chronionych do punktów 
sprzedaŜy wszystkich rodzajów napojów alkoholowych. Ośrodek, będący obiektem 
chronionym od 2007 r. otrzymał nazwę – Domy Pomocy Społecznej i Ośrodki Terapii 
Zajęciowej (uchwała Nr IX/68/07 z 22.08.2007 r.). W uzasadnieniu nie podano przyczyn 
powyŜszej zmiany. 

 (Dowód: akta kontroli str. 7-8, 11-12) 

Uchwałą Rady Gminy w Pawłowie Nr XVII/178/12 z dnia 16 maja 2012 r. do trzech 
dotychczasowych obiektów chronionych dodano ośrodki zdrowia. Radny - wnioskodawca 
w trakcie sesji zrezygnował z umieszczonych w zgłoszonym projekcie ww. uchwały 
propozycji uznania takŜe bibliotek za obiekty chronione.  
Uchwała wprowadziła teŜ nieznaczne zmiany w sposobie pomiaru odległości od punktu 
sprzedaŜy napojów alkoholowych do obiektu chronionego. Odległość miała być liczona  
według linii dojścia od wejścia głównego do punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych 
ciągiem komunikacji pieszej do wejścia głównego na teren obiektu chronionego, lub 
budynku gdy obiekt chroniony nie posiada ogrodzenia. 
W trakcie sesji Rady Gminy w Pawłowie podejmującej uchwałę, radny którego sklep 
utraciłby prawo sprzedaŜy napojów alkoholowych po wprowadzeniu ww. rozwiązań, 
zgłaszał zarzuty o braku uzasadnienia do wprowadzania nowych obiektów chronionych. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Sugerował inne motywy kierujące wnioskodawcą. Natomiast sam wnioskodawca uchwały 
twierdził, Ŝe zgłoszona przez niego propozycja wynika z próśb mieszkańców Kałkowa.  
Uchwała po dyskusji została podjęta stosunkiem głosów 9 do 5. 

 (Dowód: akta kontroli str. 13-15, 21-24 ) 

W oświadczeniu złoŜonym kontrolerowi NIK radny, inicjator powyŜszej zmiany, podtrzymał 
stanowisko, Ŝe przyczyną ustanowienia ośrodków zdrowia obiektami chronionymi były 
zgłaszane do niego (jako radnego) skargi od mieszkańców, którzy narzekali na picie 
alkoholu kupionego w pobliskim sklepie przez grupy osób obok ośrodka zdrowia 
w Kałkowie. 

 (Dowód: akta kontroli str. 85) 

Przyjęte w 2002 r. w gminie Pawłów i obowiązujące do dnia zakończenia kontroli wysokie 
limity punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zapewniały, Ŝe kaŜdy przedsiębiorca 
ubiegający się o zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych mógł je bez problemu 
uzyskać, po spełnieniu wymogów dotyczących odległości od obiektów chronionych. 
W okresie objętym kontrolą, limit punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych powyŜej 4,5% 
ustalony przez Radę Gminy nie ulegał zmianie i wynosił łącznie 90, w tym 70 sprzedających 
alkohol do spoŜycia poza miejscem zakupu oraz 20 z alkoholem do spoŜycia w miejscu 
zakupu.  
W latach 2010-2012 (I półrocze) liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
o zawartości alkoholu powyŜej 4,5% do spoŜycia poza miejscem zakupu wynosiła 
odpowiednio 49, 47 i 57, tj. od 67% do 81% ustanowionego limitu. W ww. okresie liczba 
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych powyŜej 4,5% do spoŜycia w miejscu zakupu 
działających na terenie gminy wynosiła odpowiednio 2, 3 i 3, tj. 10% do 15% 
obowiązującego limitu. 

(Dowód: akta kontroli str. 26-35 ) 

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

NIK zwraca uwagę na niedookreślenie obiektów chronionych takich, jak obiekty szkolne, czy 
obiekty kultu religijnego w uchwałach Rady Gminy dotyczących zasad usytuowania punktów 
sprzedaŜy alkoholu. Wprawdzie w uchwale Nr XX/201/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 
28 sierpnia 2012 r. (po okresie objętym kontrolą), zamiast określenia obiekty szkolne 
wprowadzono zapis przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, to jednak pozostało 
niedookreślone pojęcie obiekty kultu religijnego.  

(Dowód: akta kontroli str. 4, 9-10,12,15,86-88) 
Ponadto NIK zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi organy gminy wykonują poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, w szczególności poprzez ograniczanie dostępności alkoholu, a zgodnie z art. 12 
ust. 4 ustawy liczba punktów sprzedaŜy, o których mowa w ust. 1, oraz usytuowanie miejsc 
sprzedaŜy, podawania i spoŜywania napojów alkoholowych powinny być dostosowane do 
potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
W gminie Pawłów limit punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych znacząco przekracza 
potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, a pomimo tego Wójt nie podejmował działań 
zmierzających do zmniejszenia ich dopuszczalnej liczby. Ponadto Wójt Gminy 
w przedkładanych projektach Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Rada Gminy w podejmowanych w tym zakresie uchwałach, 
nie przewidywali działań zmierzających do ograniczania dostępności alkoholu. 

(Dowód: akta kontroli str. 26-84 ) 

Pośrednim skutkiem nieograniczania liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
mogło być, według oceny (z 2001 r.) dyrektora zespołu szkół w miejscowości Rzepin, 
w gminie Pawłów, zagroŜenie dla dzieci przechodzących codziennie obok kilkunastu 
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych i obserwujących zachowanie się osób pijących 
alkohol. 

(Dowód: akta kontroli str. 207) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. 

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

Corocznie, w okresie objętym kontrolą, Rada Gminy w Pawłowie uchwalała Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) oraz Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii (GPPN). W 2010 r. do GPPiRPA wprowadzono dwie 
zmiany polegające na zmianie planowanych wydatków (zwiększeniu lub zmniejszaniu) na 
niektóre działania, w 2011 r. cztery zmiany oraz dwie zmiany w 2012 r. (do 30 czerwca). 
Zmiany w 2011 r., oprócz zmian w wysokości wydatków, dotyczyły w szczególności 
sfinansowania działalności świetlicy terapeutycznej dla osób dorosłych (podmiot 
prowadzący świetlicę został wyłoniony w trybie konkursowym) oraz dodania Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR) i Urzędu Gminy w Pawłowie do jednostek 
realizujących zadanie nr 6 z harmonogramu wydatków na realizację zadań umieszczonych 
w GPPiRPA. 

(Dowód: akta kontroli str. 49-51, 65-68, 82-84) 

W okresie objętym kontrolą, w gminie Pawłów funkcjonowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). Na podstawie zarządzenia Wójta 
z 15 września 2009 r., do dnia 20 grudnia 2010 r. w jej skład wchodziło sześć osób 
posiadających przygotowanie do pełnienia tej funkcji, a jej przewodniczącym był Wójt Gminy 
Pawłów. Zarządzeniem z dnia 20 grudnia 2010 r. powołany został nowy skład GKRPA bez 
udziału Wójta, składający się z pięciu osób. Wójt Gminy ustanowił takŜe zarządzeniem 
z 15 września 2008 r. pełnomocnika ds. realizacji GPPiRPA w osobie Heleny Kowalskiej, 
która wchodziła w skład GKRPA. 

(Dowód: akta kontroli str. 326-327, 353-354) 

Treść GPPiRPA w poszczególnych latach była identyczna. Składała się z krótkiego wstępu, 
charakterystyki gminy Pawłów, opisu kierunków działań w sprawie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, sposobów działania w przypadku łamania 
zakazu sprzedaŜy lub zasad sprzedaŜy napojów alkoholowych, a takŜe korzyści płynących 
z realizacji GPPiRPA. W ww. programach ustalano takŜe wynagrodzenie dla członków 
GKRPA. W 2010 r. wynosiło ono 80 zł za posiedzenie komisji, w 2011 r. wzrosło do 125 zł, 
a na 2012 r. ustalono je równieŜ w wysokości 125 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 36-43, 52-59, 74-81, 122-124) 

Załącznikiem do uchwał przyjmujących GPPiRPA był zawsze harmonogram wydatków. 
W harmonogramie w formie tabelarycznej przedstawiano zadania, sposób ich realizacji, 
termin realizacji, jednostkę realizującą zadania oraz zaplanowane koszty ich realizacji. 
W harmonogramie wymieniano 7 zadań do realizacji: 
1. Zwiększanie dostępności do terapii rehabilitacji osób uzaleŜnionych od alkoholu ich 

rodzin i ofiar przemocy. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie (zadanie nr 1). 

2. Oferta anonimowej pomocy dla osób z problemami alkoholowymi i dotkniętymi 
przemocą domową (zadanie nr 2). 

3. Edukacja społeczności w zakresie problemów uzaleŜnień (zadanie nr 3). 
4. Prowadzenie kontroli legalności sprzedaŜy alkoholu na terenie gminy Pawłów. Kontrola 

przestrzegania zasad sprzedaŜy alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwałami rady gminy (zadanie nr 4). 

5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych i zdrowotnych uczniom ze środowiska 
podwyŜszonego ryzyka (zadanie nr 5). 

6. Wspieranie zachowań abstynenckich wśród młodzieŜy szkolnej i przeciwdziałanie 
rozwojowi zachowań patologicznych, wspieranie zachowań abstynenckich wśród 
dorosłych (zadanie nr 6).  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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7. Szkolenie wychowawców szkół podstawowych do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi 
w relacjach z dojrzewającą młodzieŜą. Szkolenie pracowników ośrodka pomocy 
społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy dla rodzin 
dotkniętych chorobą alkoholową (zadanie nr 7). 

(Dowód: akta kontroli str. 36-89) 

Zadanie nr 1 realizować miał w sposób ciągły podmiot wyłoniony zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych, zadanie nr 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pawłowie (GOPS), a zadanie nr 3 równieŜ GOPS wspólnie ze szkołami. Zadanie nr 4 
przydzielono GKRPA. 
Zadanie nr 5 miało polegać na refundacji kosztów posiłków w szkołach, organizacji 
wypoczynku (letniego i zimowego) dla dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych chorobą 
alkoholową oraz na zakupie pomocy naukowych związanych ze zwalczaniem uzaleŜnień 
i patologii związanych z chorobą alkoholową. Miały je wspólnie realizować przez cały rok 
GOPS, szkoły podstawowe, gimnazja, parafie, a takŜe Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) 
oraz GOKSiR. Największą liczbę sposobów realizacji przewidziano w przypadku zadania 
nr 6, gdyŜ miało ono być realizowane poprzez: 
− prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla młodzieŜy szkolnej, prezentacje artystyczne 

pokazujące zagroŜenie chorobą alkoholową; 
− prowadzenie zajęć sportowych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych 

choroba alkoholową, zakup wyposaŜenia sportowego dla szkół i parafii, prowadzenie 
zajęć rekreacyjnych, sportowych i profilaktycznych dla osób dorosłych; 

− finasowanie utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy Pawłów, budowę 
szkolnych obiektów sportowych; 

− organizację festynów i pikników mających na celu profilaktykę uzaleŜnień 
i propagowanie zdrowego stylu Ŝycia; 

− organizację wycieczek turystycznych, wyjazdów sportowych dla dzieci i młodzieŜy 
z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, organizację czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieŜy jako alternatywy zachowań przeciw uzaleŜnieniom; 

− organizację konkursów dla dzieci ze szkół gminnych promujących profilaktykę 
alkoholową i zdrowy tryb Ŝycia. 

PowyŜsze działania miały być prowadzone przez cały rok przez Urząd, szkoły podstawowe 
i gimnazja, GOKSiR, parafie, a takŜe organizacje poŜytku publicznego wyłonione w trybie 
konkursu. 

(Dowód: akta kontroli str. 40-43, 56-59, 78-81) 

Rada Gminy w Pawłowie co roku podejmowała uchwały w sprawie przyjęcia GPPN, którego 
treść co roku była taka sama. Uchwały w poszczególnych latach róŜniły się tylko 
załącznikami. W załącznikach do ww. uchwał przedstawiano harmonogram wydatków na 
kaŜdy rok składający się z zadań, sposobu ich realizacji, terminów realizacji, jednostki 
realizującej oraz planowanych wydatków.  

(Dowód: akta kontroli str. 44-48, 60-64, 69-73, 124-126) 

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

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

1. Zarządzeniem z dnia 15 września 2009 r. Wójt Gminy Ignacy Gierada powołał siebie do 
składu GKRPA, a po stwierdzeniu tej nieprawidłowości przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Kielcach zrezygnował w grudniu 2010 r. z pracy w GKRPA. 
Zarządzeniem z 20 grudnia 2010 r. powołał do składu GKRPA osobę, która nie 
spełniała warunku, o którym mowa w art. 41 ust 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. nie odbyła wymaganego szkolenia w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (przeszła ona przeszkolenie 
i uzyskała odpowiedni certyfikat dopiero w marcu 2011 r.). Według art. 41 ust. 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, 
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w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące 
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.  
Odpowiedzialnym za powyŜszą nieprawidłowość jest Wójt Gminy Pawłów. 

(Dowód: akta kontroli str. 352-354,368) 

2. W latach 2010 – 2012, w GPPiRPA przyjęto sposoby realizacji zadań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Niektóre z nich, 
w szczególności takie jak finansowanie utrzymania i budowy obiektów sportowych, 
zakup wyposaŜenia sportowego dla szkół, czy prowadzenie ogólnodostępnych zajęć 
sportowych, nie mogły być finansowane ze środków uzyskiwanych za zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 58-59) 

PowyŜsze działania nie stanowią zadań gminy do realizacji na podstawie art. 41 ust.1 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi W ocenie NIK 
rada gminy nie moŜe określać zadań realizowanych na podstawie art. 41 ustawy 
w sposób dowolny. Artykuł 41 ust. 1 pkt 3 ustawy co prawda przewiduje, Ŝe działania  
gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmują 
prowadzenie w odniesieniu do dzieci i młodzieŜy profilaktyki w postaci pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, jednakŜe nie daje to w ocenie NIK podstaw do finansowania 
w ramach GPPiRPA pozostałych zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, 
w tym w szczególności budowy i utrzymania obiektów sportowych oraz zakupu 
wyposaŜenia sportowego dla szkół. Wynikająca z art. 41 ust. 2 delegacja do określenia 
zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
obejmuje tylko takie zadania, które mieszczą się w dyspozycji art. 41 ust. 1 ustawy i nie 
wynikają z Ŝadnych innych przepisów powszechnie obowiązujących.  
 

3. Wójt Gminy Pawłów w badanym okresie nie przedstawiał Radzie Gminy raportu 
(sprawozdania) z realizacji GPPN. Według art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii3 organ wykonawczy gminy sporządza raport 
z wykonania w danym roku GPPN i efektów jego realizacji, który przedkłada radzie 
gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy 
raport.  
Według wyjaśnienia Sekretarza Gminy - organ wykonawczy gminy nie przedstawiał 
radzie gminy rocznych raportów z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomani ze względu na bardzo małe środki które były wydatkowane w ramach tego 
programu. W 2010 roku wydatkowano kwotę 125,00 zł. W 2011 kwotę 181,00 zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 344) 

Odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowości (wymienione w pkt 2 i 3) są Sekretarz Gminy, 
posiadający w zakresie czynności sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 
i narkomanii oraz Wójt Gminy Pawłów. 

NIK zwraca uwagę, Ŝe GPPiRPA oraz GPPN były przygotowywane bez zlecania diagnozy 
z zakresu uzaleŜnień od alkoholu oraz narkotyków na terenie gminy. Nie zlecano równieŜ 
opracowania innych dokumentów lub badań w tym zakresie podmiotom zewnętrznym. 
Skutkiem powyŜszego było powielanie w kolejnych latach tych samych zapisów 
w przyjmowanych programach, które róŜniły się tylko kwotami planowanych wydatków. 
Projekty GPPiRPA i GPPN były przygotowywane przez Marka Wojtasa, Sekretarza Gminy. 
W złoŜonym wyjaśnieniu Sekretarz Gminy Pawłów stwierdził:  
Projekt programu przygotowywany był przez sekretarza gminy Pawłów po uzyskaniu 
informacji o planowanych wpływach z opłat za uŜywanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. Przy opracowaniu projektu zasięgano informacji z miejscowego komisariatu 
policji o istniejących zagroŜeniach, przeprowadzanych w roku poprzednim interwencjach itp. 

                                                 
3 Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm. 
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Opracowany projekt był konsultowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w zakresie  wydatkowania środków związanych z działalnością ośrodka pomocy społecznej 
(pomoc dla rodzin, wsparcie dla dzieci, wypoczynek itp.). Projekt był takŜe przedstawiany 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnie projekt był 
przedstawiany stałym komisjom Rady Gminy w Pawłowie i po uzyskaniu pozytywnych opinii 
komisji przedstawiany na forum Rady Gminy. Gminny program profilaktyki jest przyjmowany 
przez Radę Gminy w formie uchwały i procedura jego przyjęcia była podobna jak 
w przypadku innych uchwał. Zwyczajowo uzgodnienia z GOPS a takŜe z innymi 
jednostkami prowadzona są ustnie.  

(Dowód: akta kontroli str. 343) 

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego przez Sekretarza Gminy, gdyŜ rzetelna 
konsultacja i diagnoza problemów alkoholowych powinna mieć swoje odzwierciedlenie 
w formie pisemnej. Trudno przygotować poprawny GPPiPA oraz GPPN bez rzetelnego 
określenia skali ww. problemów. Według NIK, dla przygotowania GPPiRPA nie wystarczy 
odwoływanie się do ogólnej wiedzy o szkodliwości naduŜywania alkoholu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

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

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

W okresie 2010-2012 (I półrocze) do Urzędu wpłynęły wnioski 66 przedsiębiorców 
o zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Wydane zostały 132 zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych (bez zezwoleń jednorazowych) w formie decyzji 
administracyjnych, w tym 49 zezwoleń na sprzedaŜ napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu 
i piwa, 45 zezwoleń na sprzedaŜ napojów o zawartości do 18% alkoholu i 38 zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów powyŜej 18% alkoholu. Część przedsiębiorców ubiegała się jednocześnie 
o kilka zezwoleń. W badanym okresie wygasły 2 zezwolenia na skutek niezłoŜenia 
oświadczenia o wartości sprzedaŜy (Wójt potwierdził ten fakt odpowiednimi decyzjami), nie 
cofnięto zezwolenia Ŝadnemu z przedsiębiorców ze względu na nieprzestrzeganie zasad 
sprzedaŜy napojów alkoholowych, a 15 przedsiębiorców dobrowolnie zrezygnowało z 29 
zezwoleń. 

(Dowód: akta kontroli str. 332-335, 356, 365) 

W wyniku badania postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych dla 20 ostatnich podmiotów (przed 30 czerwca 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; 

− 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; 

− zezwolenia zostały wydane na czas określony zgodnie z art. 18 ust. 9 ww. ustawy; 
− zbadane zezwolenia wydano oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów 

alkoholowych; 
− według protokołów z posiedzeń GKRPA 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 Gminy; 

− 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 i ust. 7 ustawy; 

− decyzje o udzieleniu zezwoleń były poprawne pod względem formalnym,  
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− we wszystkich przypadkach sprawy dotyczące wydania zezwolenia zostały załatwione 
z zachowaniem terminów przewidzianych w art. 35 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego4. 

− zezwolenia były wydawane przez Wójta lub Sekretarza Gminy (zgodnie z otrzymanym 
upowaŜnieniem od Wójta do tego rodzaju czynności). 

(Dowód: akta kontroli str. 33-34, 744-809) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

Urząd kontrolował 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 
dwóch zezwoleń, konsekwencją niezłoŜenia oświadczenia było ich wygaśnięcie 
potwierdzone decyzją Wójta.  

(Dowód: akta kontroli str. 334-335, 344-346 ) 
W okresie objętym kontrolą, Wójt Gminy Pawłów nie podejmował z własnej inicjatywy 
kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych, w tym w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z posiadanych przez nich zezwoleń. Urząd 
nie dokonywał takŜe kontroli rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) składanych 
przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości dokonanej sprzedaŜy napojów alkoholowych. 
Według informacji Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach w badanym okresie 
doszło w ośmiu przypadkach do naruszenia porządku publicznego w obrębie punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych na terenie gminy Pawłów (trzy w 2010 r, jednego 
w 2011 r. i czterech w 2012 r.). Urząd nie został poinformowany przez Policję o ww. 
przypadkach.  

(Dowód: akta kontroli str. 334, 348-349) 
Wójt Gminy po zawiadomieniach dokonanych 27 czerwca 2011 r. przez kierownika 
Posterunku Policji w Pawłowie o nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w dwóch sklepach, zlecił kontrolę dwóch 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych. W obu zawiadomieniach 
Policja wnioskowała o odebranie zezwolenia ze względu na notoryczne łamanie przepisów 
ustawy w prowadzonych przez przedsiębiorców sklepach (w sklepach i przed nimi 
spoŜywano alkohol). Według informacji Policji tego rodzaju sytuacje miały miejsce 
kilkanaście razy w 2011 r., a w wyniku interwencji policjantów w jednym sklepie wystawiono 
łącznie 13 mandatów i dwa wnioski do sądu o ukaranie za wykroczenia. W drugim sklepie 
wystawiono 17 mandatów i sporządzono trzy wnioski do sądu o ukaranie. Jeden z 
właścicieli, według policjantów, po pouczeniu go o sporządzeniu wniosku do Wójta o 
odebranie zezwolenia stał się bardzo arogancki i agresywny oraz kazał funkcjonariuszom 
Policji wynosić się z jego posesji. 

(Dowód: akta kontroli str. 274, 298-302, 320-324) 
Wójt Gminy podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli u ww. przedsiębiorców i zawiadomił 
ich, powołując się na art. 79 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej5 oraz art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, Ŝe przeprowadzi u nich kontrolę po upływie 7 dni od doręczenia 
zawiadomienia i nie później niŜ przed upływem 30 dni od jego otrzymania.  
Kontrolę przeprowadził tylko u jednego przedsiębiorcy M. B., gdyŜ w drugim sklepie (u I.Z.) 
rozpoczął się remont, po zakończeniu którego przedsiębiorca zakończył działalność. 
Kontrolę przeprowadziło na podstawie upowaŜnienia Wójta trzech pracowników Urzędu 
(w tym osoba odpowiedzialna w Urzędzie za udzielanie zezwoleń oraz pełnomocnik Wójta 
ds. realizacji GPPiRPA). W jej trakcie dokonano sprawdzenia uwidaczniania informacji 
o zakazie sprzedaŜy alkoholu nieletnim (była), zakazie sprzedaŜy alkoholu osobom 
nietrzeźwym (była), szkodliwości spoŜywania alkoholu (nie było), godzin otwarcia placówki 
(nie było), tytułu prawnego do lokalu (był) oraz posiadania ksiąŜki kontroli (była). 

                                                 
4 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
5 Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 ze zm. 
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W protokole zapisano m.in., Ŝe w trakcie przeprowadzania kontroli nie zauwaŜono osób 
spoŜywających napoje alkoholowe, przed budynkiem sklepu nie ma Ŝadnych stolików oraz 
ławek, w obrębie sklepu i najbliŜszej okolicy nie stwierdzono pozostawionych pustych 
butelek po alkoholu. Właściciel sklepu złoŜył wcześniej w Urzędzie oświadczenie, Ŝe osoby, 
które spoŜywały alkohol w obrębie jego sklepu czyniły to bez jego wiedzy i zgody. Stwierdził 
ponadto, Ŝe zlikwidował znajdującą się obok sklepu ławkę. 
W dniu 4 listopada 2011 r. Wójt Gminy wydał decyzję o umorzeniu postępowania 
administracyjnego, gdyŜ po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w celu 
ustalenia, czy istnieje związek pomiędzy działalnością sklepu, a podejmowanymi 
interwencjami i nałoŜonymi mandatami karnymi, tj. czy ukarani zakupili alkohol w sklepie 
prowadzonym przez M.B., Urząd Gminy w Pawłowie nie znalazł podstaw do cofnięcia 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych określonych w art. 18 ust. 10 pkt. 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

(Dowód: akta kontroli str. 262, 270-302) 
W przypadku drugiego przedsiębiorcy (I.Z.), który złoŜył podobne wyjaśnienia jak poprzedni, 
równieŜ wydano decyzję o umorzeniu postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych gdyŜ po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w celu 
ustalenia, czy istnieje związek pomiędzy działalnością sklepu, a podejmowanymi 
interwencjami i nałoŜonymi mandatami karnymi, tj. czy ukarani zakupili alkohol w sklepie 
prowadzonym przez I.Z., Urząd Gminy w Pawłowie nie znalazł podstaw do cofnięcia 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych określonych w art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

(Dowód: akta kontroli str. 303-324, 328-331) 
Marek Wojtas, Sekretarz Gminy w złoŜonym wyjaśnieniu m.in. stwierdził: 
…W dniu 27 czerwca 2011 r. do Wójta Gminy Pawłów wpłynął wniosek z posterunku policji 
w Pawłowie o odebranie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych przedsiębiorcom: 
M.B. zam. w …. i Z.I. zam. w ….. Jako podstawę wniosku podano, Ŝe przed wymienionymi 
punktami sprzedaŜy odbywa się spoŜywanie alkoholu. Ponadto p. B. miał dokonywać 
sprzedaŜy piwa i wódki w okolicznych miejscowościach z samochodu, t.j. poza stałym 
punktem sprzedaŜy.  
Po otrzymaniu wniosku policji w dniu 4 lipca 2011r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. W toku 
postępowania została przeprowadzona kontrola obu punktów sprzedaŜy. Przy kontroli 
punktu sprzedaŜy w …. ustalono, Ŝe obiekt jest w trakcie remontu i nie prowadzi 
działalności. Przy kontroli punktu sprzedaŜy w .… ustalono, Ŝe w obrębie sklepu nikt nie 
spoŜywa napojów alkoholowych, przed sklepem nie ma Ŝadnych stolików ani ławek, 
w najbliŜszej odległości nie ma pozostawionych pustych butelek ani puszek. W trakcie 
kontroli w Ŝadnym przypadku nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy. Po analizie 
zebranego materiału ustalono, Ŝe wniosek policji opierał się tylko na fakcie spoŜywania 
alkoholu w najbliŜszym sąsiedztwie sklepów (nawet nie na terenie sklepów) natomiast 
w Ŝaden sposób policja nie wskazała na naruszenie przepisów ustawy przez 
przedsiębiorców sprzedających alkohol. SpoŜywanie alkoholu w miejscu publicznym (przed 
sklepem) stanowi wykroczenie, ale popełnione przez tego kto alkohol spoŜywa a nie przez 
właściciela sklepu. Aby skutecznie cofnąć zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
Urząd w toku postępowania musiałby udowodnić naruszenie przepisów przez 
przedsiębiorców, a nie przez klientów. W trakcie postępowania takich dowodów nie udało 
się zgromadzić. PowyŜsze stanowisko akceptowane jest takŜe przez NSA m.in. w wyroku 
z dnia 10.03.2012r sygn. akt. II GSK 243/10.  
W związku z powyŜszym postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych zostały umorzone.  

(Dowód: akta kontroli str. 345-346) 
W działalności kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na nieprzeprowadzaniu przez Wójta z własnej inicjatywy 
kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązków wójta gminy naleŜy  
przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych lub na podstawie jego upowaŜnienia, kontrolę taką 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przeprowadza straŜ miejska lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  

 (Dowód: akta kontroli str. 276-277, 344) 

NIK zwraca uwagę, Ŝe w trakcie jedynej kontroli podjętej przez Wójta Gminy, dopiero po 
wniosku Policji, w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania przedsiębiorców 
z zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych dokonano tylko oględzin punktu 
sprzedaŜy. Nie podjęto natomiast Ŝadnych czynności mających na celu sprawdzenie 
rzetelności oświadczeń składanych przez przedsiębiorcę o wielkości sprzedaŜy napojów 
alkoholowych. 
Marek Wojtas, Sekretarz Gminy w złoŜonym wyjaśnieniu stwierdził: 
śaden przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie upowaŜnia wprost tak jak to się ma 
w przypadku art. 18 ust. 8 ustawy do badania dokumentacji księgowej przedsiębiorcy. 
Powołany art. 18 ust. 8 ustawy dotyczy jedynie kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwolenia. Umocowania z tego artykułu nie moŜna rozciągać na badanie 
dokumentacji księgowej przedsiębiorcy. Księgowanie przychodów ze sprzedaŜ napojów 
alkoholowych ma związek z podatkiem dochodowym od os. fizycznych lub prawnych oraz 
podatkiem VAT. W Ŝadnym z tych przypadków organem podatkowym nie jest wójt gminy. 
Tym samym wójt nie ma podstaw do Ŝądania okazania dokumentacji księgowej. MoŜe się 
jedynie zwrócić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o przeprowadzenie kontroli 
i przekazanie do urzędu informacji o przychodach ze sprzedaŜy napojów alkoholowych.  
Informuję, iŜ w najbliŜszym terminie składania oświadczeń urząd gminy wystąpi o ich 
weryfikację do Urzędu Skarbowego w Starachowicach.   

(Dowód: akta kontroli str. 345) 
Zdaniem NIK, twierdzenie, Ŝe zakres kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia przez przedsiębiorców nie obejmuje kontroli rzetelności złoŜonych przez nich 
oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych, a w konsekwencji wypełniania 
warunku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w przewidzianej w ustawie 
wysokości, nie znajduje oparcia w przepisach 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). 

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

Kontrolę, pod względem rachunkowym, prawidłowości wyliczania przez przedsiębiorców 
opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz monitorowanie 
terminowości i prawidłowości ich wnoszenia prowadził pracownik Urzędu zatrudniony na 
stanowisku do spraw ewidencji działalności gospodarczej. W okresie objętym kontrolą 
dokonywano sprawdzania składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wielkości 
sprzedaŜy jedynie pod względem formalnym. Badano, czy oświadczenia są składane przez 
właściwy podmiot oraz czy zawiera ono niezbędne elementy.  

(Dowód: akta kontroli str. 262, 344, 754) 
W latach 2010-2012 (I półrocze) dwa podmioty prowadzące sprzedaŜ napojów 
alkoholowych nie złoŜyły do dnia 31 stycznia oświadczenia o wielkości sprzedaŜy za rok 
poprzedni. W obu przypadkach Wójt wydał decyzję o stwierdzeniu wygaśnięciu zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych udzielonych tym podmiotom. 

(Dowód: akta kontroli str. 335) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze ze względu na niewywiązanie się Wójta Gminy z obowiązku kontroli 
przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie opiniowała projekty uchwał 
budŜetowych gminy Pawłów na 2010, 2011 i 2012 r. oraz sprawozdania z realizacji budŜetu 
w tym okresie. W uchwałach RIO dotyczących projektów budŜetu gminy Pawłów na 2011 r. 
i na 2012 r. znajdują się opinie, Ŝe planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych w całości przeznaczone zostały na planowane wydatki na 
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii. 

 (Dowód: akta kontroli str. 728-738) 
Łączna kwota faktycznie zrealizowanych dochodów w 2010 i 2011 r. wyniosła 300.072,52 zł 
i była niŜsza od łącznej kwoty zrealizowanych w tych latach wydatków, które wyniosły 
320.554,61 zł (107% dochodów).  

(Dowód: akta kontroli str. 101) 
W 2010 r. dochody z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych planowano w budŜecie w kwocie 108.675 zł (faktycznie 
zrealizowano 154.329,09 zł), a wydatki zaplanowano takŜe w tej wysokości (faktycznie 
zrealizowano w wysokości 99.931,47 zł). W 2011 r. dochody z tytułu ww. opłat za 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych planowano w budŜecie w kwocie 128.013 zł 
(faktycznie zrealizowano 145.743,43 zł), natomiast wydatki planowano w wysokości 
313.012 zł (faktycznie zrealizowano je w wysokości 220.623,14 zł). Na 2012 r. dochody 
z tytułu ww. opłat zaplanowano w budŜecie w kwocie 116.813 zł (faktycznie na dzień 
30 czerwca tego roku zrealizowano je w wysokości 113.374,76 zł), a wydatki zaplanowano 
w kwocie 226.933 zł (wydatki zrealizowane na 30 czerwca wyniosły 96.401,70 zł). 

(Dowód: akta kontroli str. 336, 370-409) 
W latach 2010-2012 (30 czerwca) wydatki gminy Pawłów ogółem na profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii wynosiły 
odpowiednio 99.931,47 zł, 220.623,14 zł i 96.401,70 zł. Z tego w 2010 r. na 
przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 125 zł (0,13% ogólnej kwoty), a w 2011 r. 
wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę 181 zł (0,08% ogółu środków 
przeznaczanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii). 

(Dowód: akta kontroli str. 336, 370-409) 
W 2010 r. nie wydatkowano na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii kwoty 54.397,62 zł, będącej róŜnicą pomiędzy faktycznie zrealizowanymi 
dochodami, a faktycznie zrealizowanymi wydatkami. Została ona wprowadzona do planu 
wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w tej samej wysokości uchwałą 
Rady Gminy z dnia 26 stycznia Nr IV/18/11. Z wyjaśnienia Skarbnika wynika, Ŝe w ten sam 
sposób postępowano w latach poprzednich z niezrealizowanymi środkami uzyskiwanymi 
z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  

(Dowód: akta kontroli str. 739) 

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

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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4.2. Prawidłowość kwalifikowania wydatków jako kosztu realizacji zadań 
określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

W latach 2010-2012 (I półrocze) na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 
przeciwdziałanie narkomanii (w dziale 851, rozdziale 85353 i 85154) łącznie wydatkowano 
odpowiednio 99.744,41 zł, 220.623,14 zł i 96.401,70 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 łącznie 
220.442,14 zł (w rozdziale 85154), a na przeciwdziałanie narkomanii 181 zł (rozdział 85153 
w § 4210 - § 4240).  
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Urząd wydatkował w 2011 r. na wynagrodzenia 
członków GKRPA (§ 4170 – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi) kwotę 
12.738 zł, tj. 5,78% ogólnej kwoty. Na zakup materiałów, wyposaŜenia i usług ogółem, czyli 
na prowadzenie poradni przeciwalkoholowej, świetlicy terapeutycznej dla osób dorosłych, 
pokrycie kosztów wycieczek oraz organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin 
patologicznych, na zakup sprzętu sportowego, na konkursy profilaktyczne, za występ 
kabaretu na festynie organizowanym przez Urząd oraz za pokrycie kosztów postępowania 
sądowego w sprawach dotyczących leczenia odwykowego wydatkowano łącznie 
136.902,73 zł, tj. 62,10% ogólnej kwoty. Na dotacje celowe na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820), czyli dotacje dla 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono łączną kwotę 
70.801,41 zł (32,12% ogólnej kwoty). W 2011 r. nie udzielono Ŝadnych dotacji jednostkom 
zaliczanym do sektora finansów publicznych.  
Na zwalczanie narkomanii wydatkowano ogółem 181 zł na zakup ksiąŜek z tego tematu, co 
stanowiło 0,08% wydatków gminy na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 
Dowody księgowe dotyczące powyŜszych wydatków zostały opisane pod względem 
merytorycznym i rachunkowym oraz podawano na nich podstawę prawną udzielonego 
zamówienia, a na fakturach dokonywano wpisu pozycji zadania wynikającego z GPPiRPA.  

(Dowód: akta kontroli str. 168-172, 337-341,641-654) 

Na zadanie publiczne o nazwie Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy 
i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych, ze środków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia: 
− Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ARKA - kwota dotacji 41.000 zł. 
− Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych RADOŚĆ - kwota dotacji 5.000 zł. 
− Gminny Szkolny Związek Sportowy - kwota dotacji 25.000 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 550—261, 570) 

W sprawozdaniu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego z realizacji zleconego zadania 
stwierdzono m.in. W ramach realizacji tego zadania propagowaliśmy kulturę fizyczną i sport 
wśród dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Pawłów poprzez organizację zawodów sportowych 
oraz prowadzenie dodatkowych zawodów sportowo-rekreacyjnych. Zawody i zajęcia 
odbywają się w szkołach podstawowych i gimnazjach, do których uczęszczają uczniowie 
z Gminy Pawłów. Zajęcia te prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego uczący 
w poszczególnych szkołach na terenie naszej gminy. W ramach tych zajęć uczniowie mieli 
moŜliwość samorealizacji w uprawianiu wybranej dyscypliny sportowej. Organizowaliśmy 
równieŜ międzyszkolne rozgrywki sportowe w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów na 
szczeblu gminy, powiatu i województwa. Na wszystkie zawody sportowe dzieci i młodzieŜ 
miała zapewniony transport na dowóz i odwóz.  
Wydatki dokonane z udzielonej przez Urząd dotacji dotyczyły w ogromnej większości 
pokrycia kosztów dowozu dzieci. 

(Dowód: akta kontroli str. 571-583) 

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

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Wydatkowanie przez Urząd w ramach GPPiRPA kwoty 6.765,06 zł na zakup sprzętu 
sportowego na realizację zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej. 
W ramach ww. wydatków dokonano zakupu: 
− strojów sportowych i sprzętu sportowego (buty piłkarskie, piłki, opaski, 

ochraniacze, rękawice, zamraŜacz) – 1.771,02 zł (faktura VAT FS 53/2011 
z 11.05.2011 r.); 

− strojów sportowych i sprzętu sportowego (stroje piłkarskie, spodenki, bluza i getry) 
– 2.419,00 zł (faktura VAT FS 75/2011 z 25.05.2011 r.); 

− strojów sportowych i sprzętu sportowego (stroje piłkarskie, spodenki, bluza i getry) 
– 2.419,00 zł (faktura VAT FS 73/2011 z 25.05.2011 r.); 

− strojów sportowych i sprzętu sportowego (stroje piłkarskie, spodenki, bluza i getry, 
zamraŜacz) – 2.575,04 zł (faktura VAT FS 74/2011 z 25.05.2011 r.). 

 (Dowód: akta kontroli str. 168-172, 179-186, 215, 220-225) 

Na odwrocie faktur dotyczących ww. zakupów Sekretarz Gminy dokonywał adnotacji, Ŝe 
były to wydatki ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, na potrzeby organizacji 
rozgrywek sportowych w gminie Pawłów. Zakupione stroje i sprzęt przekazano do 
GOKSiR. 

(Dowód: akta kontroli str. 179-186) 

Z oświadczenia dyrektora GOKSiR Alicji Imiołek, złoŜonego wspólnie z Czesławem 
Rybką, instruktorem GOKSiR, (Czesław Rybka był jednocześnie prezesem Gminnego 
Klubu Sportowego ARKA, beneficjenta gminnych dotacji) wynika, Ŝe w ramach 
kierowanej przez nią instytucji od 2001 r. organizowane są gminne rozgrywki w piłce 
noŜnej pod nazwą Liga Gminna Piłki NoŜnej. Uczestniczy w nich młodzieŜ szkół 
średnich i młodzieŜ pozaszkolna z terenu gminy Pawłów. WyposaŜenie biorących w niej 
udział druŜyn w sprzęt sportowy i stroje GOKSiR pozyskiwał z GPPiRPA. Według 
dyrektora GOKSiR jest to zasadne poniewaŜ czynne uprawianie sportu jest odskocznią 
od nałogów pijaństwa i narkomanii oraz propaguje zdrowy styl Ŝycia wśród młodych 
ludzi. 

(Dowód: akta kontroli str. 357) 

2. Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi udzielono dotacji w wysokości  41.000 zł 
dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy ARKA w Pawłowie, na realizację zadań 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy i dorosłych wraz 
z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych.  

(Dowód: akta kontroli str. 550—261, 570) 

Ze sprawozdanie Klubu Sportowego ARKA z wykorzystania ww. dotacji wynika, Ŝe 
realizowane przez niego przedsięwzięcia nie spełniały warunków umoŜliwiających 
finansowanie ich ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
W sprawozdaniu stwierdzono, Ŝe zostały osiągnięte przez Gminny Klub Sportowy ARKA 
zakładane cele działania, w tym m.in. propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieŜy 
i dorosłych. Osiągnięte rezultaty polegały na podnoszeniu umiejętności piłkarskich, 
a takŜe cech psychosomatycznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowaniu 
organizmu młodego człowieka. Łącznie z udzielonej dotacji wydatkowano kwotę 
40.890,21 zł na opłaty regulaminowe, dojazdy na mecze, wynagrodzenia trenerów, 
ubezpieczenia zawodników, zakupu środków czystości i napojów oraz wynajmowanie 
sali. 

(Dowód: akta kontroli str. 610-625) 

3. Sfinansowanie zajęć Fitness organizowanych przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych RADOŚĆ.  
W ramach zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieŜy i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych, 
Gmina udzieliła dotacji Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych 
RADOŚĆ w kwocie 5.000 zł. 
W sprawozdaniu ww. stowarzyszenia stwierdzono, Ŝe dotacja została spoŜytkowana na 
pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć fitness w okresie od 
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01.04.2011 r. do 30.11.2011 r. W tym okresie odbyło się 70 godzin zajęć, w których 
w sumie wzięło udział 61 osób w przedziale wiekowym od 15 do 55 lat. Zajęcia 
odbywały się w dwóch piętnastoosobowych grupach, których skład ulegał duŜej rotacji. 
W sprawozdaniu zostało m.in. stwierdzone, Ŝe aktywna forma spędzania wolnego 
czasu poprzez udział w zajęciach fitness i pogadankach na temat zdrowego stylu Ŝycia 
stały się doskonałą alternatywą dla naduŜywania alkoholu i innych uŜywek. Z dotacji 
w kwocie 5.000 zł otrzymanej z Urzędu został sfinansowany zakup materiałów 
biurowych na sporządzanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w czasie realizacji 
zadania, zakup materiałów sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla osób 
korzystających z zajęć fitness oraz opłacenie instruktorki prowadzącej zajęcia fitness. 

(Dowód: akta kontroli str. 568-570, 584-609) 

4. Sfinansowanie wycieczki do Kielc dla 40 osób na mecz piłki ręcznej w dniu 16 listopada 
2011 r. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Łączna kwota dokonanego 
wydatku wyniosła 2.800 zł - 2000 zł (faktura VAT nr 72/2011 z 10.11.2011) oraz 800 zł 
(faktura VAT nr 75/2011 z 17.11.2011).   
Na odwrocie faktur za organizację wycieczki do Kielc na mecz piłki ręcznej Sekretarz 
Gminy dokonał adnotacji – Potwierdzam organizację wyjazdu dla osób z terenu gminy 
Pawłów. Płatne ze środków na profilaktykę alkoholową. Z załączonej listy z numerami 
pesel 40 uczestników wynikało, Ŝe większość z nich była w wieku od 17 do 35 lat, 
a czterech od 38 do 53 lat.  

(Dowód: akta kontroli str. 220-226) 

W złoŜonym oświadczeniu, dotyczącym wydatkowania środków z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym, Sekretarz Gminy stwierdził między 
innymi, co następuje: 
Rada Gminy corocznie uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowym. W latach 2010- 20112 jako jedno z zadań przewidzianych do realizacji było  
− „Prowadzenie zajęć sportowych i profilaktycznych na terenie szkół dla dzieci z rodzin 

dotkniętych choroba alkoholową. Zakup wyposaŜenie sportowego dla szkół i parafii 
z terenu gminy. Prowadzenie zajęć sportowych i profilaktycznych na terenie gminy 
Pawłów dla osób dorosłych”.  

− -„Organizacja festynów i pikników mających na celu profilaktykę uzaleŜnień 
i propagowanie zdrowego stylu Ŝycia”.    

Zapis dotyczący prowadzenia zajęć sportowych jest zgodny z art. 41 ust 1 pkt. 3 ustawy, 
który wprost mówi, Ŝe działania profilaktyczne mogą być prowadzone w formie organizacji 
„pozalekcyjnych zajęć sportowych”. W celu realizacji tego punktu programu Urząd gminy 
w Pawłowie ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych i po rozstrzygnięciu konkursu 
zlecił organizacjom pozarządowym wykonanie działań związanych z prowadzeniem zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieŜy a takŜe dla osób dorosłych.  

……Nadmieniam, Ŝe Gminne Programy mają przewidywać działania nie tylko związane 
z leczeniem skutków uzaleŜnień, ale takŜe i to w znacznym stopniu działania związane 
z profilaktyką. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz rozgrywek sportowych 
i innych form aktywności sportowej dla dorosłych wpisuje się w szeroko rozumiana 
profilaktykę. Nie moŜna za działalność profilaktyczna uznawać działalności wyłącznie 
kierowanej do kręgu osób, które w jakiś sposób juŜ zostały dotknięte (lub ich rodziny) 
skutkami spoŜywania alkoholu. Działalność profilaktyczna powinna być kierowana takŜe do 
osób, które nie są jeszcze dotknięte skutkami spoŜywania alkoholu ale być moŜe z takim 
problemem się zetkną. Podobnie traktuje się profilaktykę wszelkich chorób, np. chorób 
krąŜenia. Nie jest ona kierowana wyłącznie do grup ryzyka ale poprzez propagowanie 
odpowiednich zachowań prozdrowotnych, nawyków Ŝywieniowych i stylu Ŝycia moŜe 
przynieść ogromne efekty.  
……W profilaktyce chorób wynikających ze spoŜywania alkoholu sytuacja powinna być 
traktowana podobnie. KaŜde pobudzenie aktywności fizycznej młodzieŜy i osób dorosłych, 
ujęcie w ramy organizacyjne tej aktywności moŜe doprowadzić do zmniejszenia 
w długofalowej perspektywie zagroŜeń choroba alkoholową.  
Działania związanych z szeroko rozumianą organizacją zajęć sportowych nie mogą być 
kierowane wyłącznie do osób juŜ dotkniętych skutkami spoŜywania alkoholu czy ich rodzin 
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z kilku powodów. Przede wszystkim powodowałoby swoiste „naznaczenie” tych dzieci 
i rodzin. W konsekwencji spowodowałoby uchylanie się od pomocy osób, do których jest 
ona skierowana. Alkoholizm jest problemem wstydliwym, rzadko kto szczególnie w 
środowiskach wiejskich ma odwagę przyznać się do tej choroby i jej skutków. Ponadto 
bardzo waŜna jest integracja, szczególnie ludzi młodych. Poprzez rozgrywki sportowe 
organizowane i prowadzone poza własnym terenem młodzi ludzie mają szansę okazać 
swoja wartość bez obciąŜeń jakie towarzyszą im w środowisku lokalnym.  
……Oświadczam ponadto Ŝe wszelki prowadzone przez Urząd Gminy działania w latach 
2010-2012 były zgodne z przyjętym przez Radę Gminy Gminnymi Programami Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym. W Ŝadnym przypadku organ nadzoru nie 
zakwestionował zapisów zawartych w uchwałach rad gmin.  

(Dowód: akta kontroli str. 410-412) 

Zdaniem NIK, powyŜej przedstawione wydatki lub dotacje nie słuŜyły wspomaganiu 
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych (art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Tym samym nie spełniały 
wymogów wykorzystywania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych, o których mowa w art. 182 ustawy, według którego 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.  

NIK zwraca uwagę na obowiązek właściwego dokumentowania wydatków dokonywanych 
ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.  
W 2011 r. ze środków otrzymanych z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych opłacono występ Kabaretu LIMO na imprezie „DoŜynki Powiatowe” i „Dni 
Pawłowa”. W podpisanej 23 marca 2011 r. przez Wójta Gminy umowie z Agencją 
Artystyczną „Joanna” umieszczony został zapis - wystawienie autorskiego widowiska 
artystycznego z elementami profilaktyki antyalkoholowej na imprezie „DoŜynki Powiatowe” 
i „Dni Pawłowa” zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. W załączniku 
nr 1 program artystyczny był sformułowany w sposób następujący: 
1. Konkursy profilaktyczne z nagrodami, realizowane podczas całej imprezy. 
2. Występ kabaretu LIMO – w programie występu propagowane są treści antyalkoholowe 

oraz zdrowy styl Ŝycia. 
3. Prelekcja konferansjera na temat zagroŜeń niesionych przez narkotyki i alkohol. 

 (Dowód: akta kontroli str. 215-219) 

Na odwrocie faktury wystawionej za usługę artystyczną w dniu 28 sierpnia 2011 r. dyrektor 
GOKSiR Alicja Imiołek potwierdziła wykonanie powyŜszej usługi. Jednak ani Urząd, ani 
GOKSiR nie posiadali nagrania z ww. występu lub jakiegokolwiek sprawozdania 
o wykonaniu usługi zgodnie z zawartą umową.  

W złoŜonym oświadczeniu Alicja Imiołek, dyrektor GOKSiR  stwierdziła: 
Oświadczam, Ŝe w dniu 28.08.2011 r. na boisku gminnym w Pawłowie odbywała się 
impreza plenerowa „DoŜynki Powiatowo-Gminne i Dni Pawłowa”, w ramach której 
zrealizowano program artystyczny o treści profilaktyki antyalkoholowej oraz promującej 
zdrowy tryb  Ŝycia. W scenkach kabaretu „LIMO” ośmieszano zachowania osób 
nietrzeźwych w tym ich wygląd, zachowanie i następstwa takiego zachowania, np. skecz 
„śule – ludzie marginesu” oraz skecz o zachowaniu na dyskotece po spoŜyciu alkoholu i o 
niebezpiecznym powrocie z dyskoteki ludzi młodych. W konkursach prowadzonych ze 
sceny, a skierowanych do dzieci, młodzieŜy i rodzin propagowano zdrowy tryb Ŝycia: 
konkursy sprawnościowe, zręcznościowe, wiedzy o zagroŜeniach np. narkotykowych, 
alkoholowych w tym: jak odmawiać gdy koledzy namawiają do picia, w czym moŜe być 
podany narkotyk, czy dzieci powinny przyjmować „podarunki” od nieznajomych i czym to 
grozi. 
Konferansjer w króciutkich 3 prelekcjach mówił o zagroŜeniach niesionych przez narkotyki 
i alkohol, a zadaniem słuchaczy było odpowiedzieć na pytania konkursowe prowadzone po 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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kaŜdej prelekcji na scenie. Konkursy były nagradzane drobnymi nagrodami, które zapewnili 
wykonawcy programu. 

(Dowód: akta kontroli str. 358) 

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

W Urzędzie, kaŜdorazowo przy wszczynaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego powyŜej progów określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych6, Wójt Gminy Pawłów powoływał odrębną komisję 
przetargową. Dodatkowo Wójt wydał zarządzenie w sprawie regulaminu komisji 
przetargowych mający zastosowanie do wszystkich organizowanych postępowań. 
(zarządzenia Wójta gminy Pawłów nr 80/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. oraz nr 46/2011 
z dnia 6 lipca 2011r).  
W badanym okresie Urząd udzielał zamówień publicznych finansowanych z opłat za 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, lecz nie stosowano do nich wymogów 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy, poniewaŜ ich wartość 
nie przekraczała równowartości 14.000 euro. W szczególności dotyczyło to zamówienia na 
prowadzenie poradni przeciwdziałania alkoholizmowi. 

(Dowód: akta kontroli str. 346, 723-727) 
Sekretarz Gminy, Marek Wojtas w złoŜonym oświadczeniu dotyczącym zawierania umów na 
prowadzenie poradni przeciwalkoholowej stwierdził - Umowę w latach 2010-2012 zawierano 
z Laurą Miklaszewską-Franasik, poniewaŜ w roku 2008 została ona wybrana w trybie 
przetargu nieograniczonego. Współpraca z p. Miklaszewską-Franasik układała się dobrze, 
osoby korzystające z usług poradni były zadowolone i to stanowiło podstawę zawierania 
umów w kolejnych latach. Poradnia prowadzona przez p. Miklaszewską-Franasik 
kontrolowana była przez przedstawicieli PARPA (Polska Agencja Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych) i jest oficjalnie uznana w publikatorach PARPA za poradnię 
leczenia uzaleŜnień.  

(Dowód: akta kontroli str. 346-347, 742-743) 
Powierzanie zadań publicznych w 2011 r. organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji 
GPPiRPA i GPPN odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i wolontariacie7. Podstawą do ogłaszania konkursów była uchwała Nr XLVI/379/10 Rady 
Gminy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 
Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego. 
Ogłoszony 16 lutego 2011 r. przez Wójta Gminy otwarty konkurs zawierał zaproszenie do 
składania ofert na realizację następujących zadań publicznych: 
Zadanie nr 1 - Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieŜy w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych wraz z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla młodzieŜy w 
siedzibach obiektów szkolnych oraz z prowadzeniem międzyszkolnych rozgrywek 
sportowych (przeznaczono 25.000 zł). 
Zadanie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy i dorosłych wraz 
z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych (przeznaczono 46.000 zł). 
Zadanie nr 3 – Poszukiwanie, magazynowanie i przewóz na teren gminy Pawłów artykułów 
Ŝywnościowych dla najuboŜszych mieszkańców gminy Pawłów (przeznaczono 5.000 zł). 
Zadanie Nr 4 – Prowadzenie zadań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi dla młodzieŜy i dorosłych z terenu gminy Pawłów (przeznaczono 2.000 zł). 
Zadanie nr 5 – Prowadzenie badan ankietowych wśród dzieci i młodzieŜy z terenu gminy 
Pawłów na temat zagroŜenia narkomanią (przeznaczono 2.000 zł). 

(Dowód: akta kontroli str. 413-436) 
W zakresie zadania nr 1 wybrano ofertę Gminnego Szkolnego Związku Sportowego 
z siedzibą w Pawłowie – 25.000 zł, w zakresie zadania nr 2 wybrano dwie oferty (Gminnego 
Klubu Sportowego Arka z siedzibą w Pawłowie – 41.000 zł i Świętokrzyskiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych RADOŚĆ z siedzibą w Pawłowie – 5.000 zł), zadanie 

                                                 
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. 
7 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. 
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nr 3 otrzymał Świętokrzyski Bank śywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim – 
5.000 zł. Zadań nr 4 i 5 nie powierzono nikomu ze względu na brak ofert. Wszystkie 
podmioty, które złoŜyły swoje oferty zostały uwzględnione przy podziale dotacji. 

(Dowód: akta kontroli str. 437-469) 
Analiza przyjętej procedury powierzania zadań zleconych organizacjom pozarządowym, 
realizowanej na podstawie ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie 
wykazała, Ŝe: 
− informacje o otwarciu konkursu ofert oraz o wynikach konkursu ogłoszono w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, w siedzibie Urzędu 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. 441-570) 
Analiza sprawozdań zadań powierzonych ww. organizacjom pozarządowym wykazała, Ŝe 
wszystkie zadania zostały zrealizowane w terminach wynikających z zawartych umów. Na 
łączną kwotę 71.000 udzielonych dotacji (bez zadania nr 3) wykorzystano środki finansowe 
w kwocie 70.801,41 zł, co stanowiło 99,72% środków otrzymanych. Niewykorzystane środki 
w wysokości 198,59 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu.  

(Dowód: akta kontroli str. 168-172, 571-640) 
W dniu 15 marca 2012 r. Wójt Gminy równieŜ ogłosił na podstawie ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i wolontariacie otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego na realizację pięciu zadań 
publicznych identycznych, jak w 2011 r. Oferty zgłosiły te same podmioty, co w roku 
ubiegłym i wszystkie zostały uwzględnione przy podziale dotacji. 
W zakresie zadania nr 1 została wybrana oferta Gminnego Szkolnego Związku Sportowego 
z siedzibą w Pawłowie – 24.000 zł, w zakresie zadania nr 2 wybrano dwie oferty (Gminnego 
Klubu Sportowego Arka z siedzibą w Pawłowie – 41.000 zł i Świętokrzyskiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą w Pawłowie – 5.000 zł), zadanie nr 
3 otrzymał Świętokrzyski Bank śywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim – 5.000 zł. 
Zadań nr 4 i 5 nie powierzono nikomu ze względu na brak ofert. 

(Dowód: akta kontroli str. 655-717) 
Do dnia 30 czerwca 2012 przekazano dwie transze dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego 
Arka w łącznej wysokości 25.500 zł, pierwszą transzę dotacji dla Świętokrzyskiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Radość” w wysokości 3.500 zł i transzę dotacji dla 
Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 12.000 zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 227, 655-718) 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze ze względu na 
wydatkowanie środków uzyskiwanych z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych niezgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (25% środków z wydatkowanych w 2011 r. na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi).  

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.  

                                                 
8 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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2. Określanie w GPPiRPA zadań, które mogą być finansowane z opłat za wydane 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

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

4. Sporządzanie i przedkładanie Radzie Gminy raportu z wykonania w danym roku 
GPPN. 

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. 
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. 
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