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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/165 – Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu. 

Kontroler Stefania Woelk Piechota,  Główny specjalista  kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr  82322 z dnia 10.08.2012  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo (dalej: „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Chrobak, Wójt Gminy Szydłowo (dalej: „Wójt”) 

 (dowód: akta kontroli str. 4-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
wykorzystanie w latach 2010 – 2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Również pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości NIK 
ocenia wywiązywanie się przez Gminę Szydłowo z zadań z  zakresu regulacji 
lokalnego rynku napojów alkoholowych wynikających z ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1 
(zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”). 

Pozytywną ocenę uzasadnia:  
- wywiązanie się z obowiązku ustalenia zasad usytuowania i maksymalnej liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
- wywiązanie się z obowiązku opracowania gminnych programów profilaktyki 

i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania 
narkomanii, 

- prawidłowe prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń na detaliczną 
sprzedaż napojów alkoholowych, 

- prawidłowe pobieranie opłat za wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
- niewywiązania się w 2011 r. Wójta z obowiązku kontroli przestrzegania przez 

przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na detaliczną sprzedaż 
napojów alkoholowych wynikającego z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości  

- przeprowadzane w latach 2010 i 2012 (I półrocze) przez działających z 
upoważnienia Wójta członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych kontrole przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków 

                                                      
 
1 DzU z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 
 

3 

 

korzystania z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, nie 
obejmowały sprawdzenia rzetelności składanych przez przedsiębiorców 
oświadczeń o wartości sprzedaży do czego Wójt zobowiązał się w piśmie do NIK z 
dnia 31 października 2008 r 

- wykorzystania środków w łącznej kwocie 19.490 zł nie na realizację zadań 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a na 
finansowanie kosztów przyjęcia osób zatrzymanych na terenie Gminy Szydłowo z 
powodu nietrzeźwości do spełniającej funkcję izby wytrzeźwień placówki 
utworzonej przez Miasto Piła. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wywiązanie się samorządu gminy z obowiązku ustalenia aktem 
prawa miejscowego zasad usytuowania i maksymalnej liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 
Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
Rada Gminy Szydłowo w uchwale nr IV/22/93 z dnia 28 lipca 1993 r. określiła 
zasady usytuowania na terenie gminy Szydłowo miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13) 
Maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych Rada Gminy 
Szydłowo określiła w uchwale nr XXXIV/34/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. 
w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Szydłowo liczby punków sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. Dla 
terenu gminy Szydłowo ustalono 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży i 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu ich 
sprzedaży. 

(dowód: akta kontroli str. 11 i 14-15) 

Uchwała ustalająca liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych została 
opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w dniu 6 października 2001 r. 

(dowód: akta kontroli str. 10) 

Ww. uchwały nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody 
Wielkopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 229) 

 
W uchwale w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych ustalono, że nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia na w przypadku gdy proponowany punkt sprzedaży 
znajduje się w pobliżu szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 
i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego lub plaż i kąpielisk oraz że nie wydaje się 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na w przypadku gdy proponowany punkt sprzedaży znajduje się w 
pobliżu plaż i kąpielisk. Za punkt znajdujący się w pobliżu uważa się punkt 
usytuowanie w odległości mniejszej niż 100 metrów od obiektów wymienionych w 
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ww. uchwale, przy czym odległość ta mierzona być winna „najkrótszą drogą  
naturalnymi ciągami dla pieszych od wejścia do punktu sprzedaży”.  

(dowód: akta kontroli str. 12-13) 

 
 
Liczba funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
w porównaniu z limitem ustalonym przez Radę Gminy w nr XXXIV/34/2001 z dnia 31 
sierpnia 2001 r. przedstawia poniższe zestawienie: 

Wyszczególnienie 
Stan na: 

1.01.2010 
r. 

1.01.2011 
r 

1.01.2012 
r. 

30.06.2012 
r. 

1 2 3 4 5 

Limit punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% ustalony 
przez Radę Gminy, w tym:  
 
- do spożycia poza miejscem zakupu, 
 - do spożycia w miejscu zakupu.  
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Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% 
działających na terenie gminy2, w tym:  

- do spożycia poza miejscem zakupu, 
- do spożycia w miejscu zakupu. 
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  (dowód: akta kontroli str. 11 i 12-15) 

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

W gminnych programach profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, 
opracowanych na poszczególne lata 2010-2012 założono m.in. cyt. „racjonalne 
i elastyczne ograniczanie dostępu do alkoholu (…)” Do czasu kontroli NIK 
obowiązywała uchwała ustalająca liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
z 31 sierpnia 2001r., a zasady usytuowania punktów sprzedaży pozostały 
niezmienione od 28 lipca 1993 r. (uchwała nr IV/22/93).  

 (dowód: akta kontroli str. 11, 14 -15) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wyznaczonym w pkt. III.1. 

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

 
Programy profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych (zwane dalej 
„GPPiRPA”) dla Gminy Szydłowo, opracowano oddzielnie na lata 2010, 2011 i 2012. 
Wprowadzono je uchwałami nr: XXXVII/244/09 z dnia 30 listopada 2009 r. (na 
2010r.), III/14/10 z 30 grudnia 2010 r. (na 2011 r.) i X/85/11 z 9 listopada 2011r. (na 
2012r.). Przy opracowaniu przedmiotowych programów wykorzystane zostały wyniki 
badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 r. wśród uczniów szkół działających 
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na terenie gminy. Treść ww. programów Działania zaplanowane w ww. programach 
były ukierunkowane na realizację zadań określonych  art. 41 ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i obejmowały m.in.: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu, m. in., poprzez kontynuację punktu konsultacyjnego dla osób 
z problemem alkoholowym w Starej Łubiance (zakup czasopism i innych 
materiałów edukacyjnych), udzielanie porad i konsultacji rodzinom, w których 
występuje problem alkoholowy, sfinansowanie kosztów leczenia odwykowego 
pacjentów z terenu gminy, 

• udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej m.in. poprzez organizowanie zajęć 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem, 
organizowanie spotkań z terapeutami, psychologami, duszpasterstwem  
trzeźwości, organizowanie otwartych mityngów AA w Starej Łubiance,  

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodziców m. in. poprzez włączenie 
zagadnień wychowania w trzeźwości do programów pracy wychowawczej 
w szkołach, prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki 
uzależnień w szkołach, przeprowadzanie programów profilaktycznych oraz 
diagnozy uzależnień, szkolenie podmiotów gospodarczych prowadzących 
sprzedaż napojów alkoholowych, 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  
rozwiązywaniu  problemów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 232-297, 345-350) 

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości Rada 
Gminy, w GPPiRPA, na latach 2010, 2011 i 2012 określiła zasady wynagradzania 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwanej dalej 
„GKRPA”) przyjmując zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie płatne z dołu w 
terminie do 10 dnia miesiąca.  

 (dowód: akta kontroli str.232-297) 

Programy Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szydłowo na lata 2009-2011 
i 2012-2014 (zwany dalej „GPPN”), zostały przyjęte uchwałami Rady Gminy 
odpowiednio Nr XXVIII/168/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. i Nr X/84 /11 z dnia 
9 listopada 2011 r. W programach tych, stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii3, określono zadania o 
których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, tj.: 

• prowadzenie działalności profilaktyczno – informacyjnej w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
narkotyków oraz ich rodzin, 

• wspieranie zatrudnienia socjalnego. 

GPPN określały główne cele i strategię przeciwdziałania narkomanii. Realizację obu 
tych programów powierzono Gminnemu Ośrodkowi Profilaktyki i Ochrony Zdrowia, 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, GKRPA i szkołom gminnym.  
                                                      
 
3 Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm. 
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Wójt Gminy Szydłowo w latach 2010-2011 przedkładał Radzie Gminy raporty 
z wykonania GPPN i efektów ich realizacji w terminie określonym w ustawie. 
Sprawozdania z realizacji GKRPA Wójt Gminy przedkładał Radzie w I półroczu roku 
następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczyło. Rada Gminy nie wniosła 
uwag do przedłożonych ww. raportów i sprawozdań. 

GPPN i GPPiRPA zwierały zakres rzeczowy i kosztowy w formie preliminarzy 
wydatków na dany rok budżetowy. Przewidziane w programach, na lata 2010 i 2011, 
działania zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym, natomiast w zakresie 
kosztowym w granicach od 94% w 2010r. do 95% w roku 2011. 

Wymienione uchwały nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody 
Wielkopolskiego.  

Zadania przyjęte w GPPiRPA sformułowane zostały w sposób ogólnikowy m.in. bez 
podania rozmiaru rzeczowego planowanych działań. Treść programów na lata 2011 
i 2012 była identyczna z treścią  GPPiRPA na rok 2010 r., co świadczy o braku 
dokonania przed ich  opracowaniem analizy uwarunkowań i potrzeb lokalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 236, 291, 265-270, 271-310)  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości ocenia 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wyznaczonym w pkt. III.2. 

 

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

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

Liczbę wydanych zezwoleń, w tym zezwoleń jednorazowych oraz liczbę wygasłych 
i cofniętych zezwoleń przedstawia poniższe zestawienie: 

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

r. 

Liczba % Liczba % Liczba % 

1 2 3 4 5 6 7 

Liczba złożonych wniosków o 
zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, 

 
8 
 

 
100 

 
32 

 
100 

 
5 

 
100 

Liczba wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych (bez zezwoleń 
jednorazowych), 
w tym na sprzedaż napojów: 
• o zawartości do 4,5% 

alkoholu i piwo 
• zawartości do 18 % alkoholu 
• o zawartości powyżej 18 % 

alkoholu 

12 
 
 
 

4 
5 
3 

100 
 
 
 

33,3 
41,7 
25,0 

72 
 
 
 

28 
26 
18 

100 
 
 
 

38,9 
36,1 
25,0 

13 
 
 
 

4 
5 
4 

100 
 
 
 

30,8 
38,5 
30,8 

Liczba wydanych zezwoleń 
jednorazowych 

11 100 12 100 7 100 

Liczba wygasłych zezwoleń -  1  2  
Liczba zezwoleń cofniętych. -  -  -  
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(dowód: akta kontroli str. 16) 
Kontrolą objęto postępowania o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych dotyczące  23  podmiotów,  którym przed dniem 30 czerwca 2012 r. 
wydano zezwolenia. We wszystkich przypadkach wnioski o wydanie zezwoleń 
spełniały wymogi określone w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, do 
których załączone zostały dokumenty wymagane art. 18 ust. 6 ww. ustawy. W latach 
objętych kontrolą nie stwierdzono przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Stwierdzono, że prowadzenie postępowań 
związanymi z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 
przyjmowaniem wniosków, ich weryfikacją jak również wydanie w imieniu Wójta 
decyzji, zajmował się tylko jeden pracownik Urzędu.  

 
(dowód: akta kontroli str.19-172, 195-215) 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były w okresie od 1 do 
14 dni, od dnia złożenia wniosku, za wyjątkiem jednego przypadku, gdzie decyzję 
wydano z naruszeniem terminu określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4 (tj. po 62 dniach od dnia 
wszczęcia postępowania).  

(dowód: akta kontroli str. 67-70) 
Pracownik merytorycznie za to odpowiedzialny w wyjaśnieniu podał, że 
przedsiębiorca w momencie składania wniosku zwrócił się o przesunięcie terminu 
wydania decyzji z  uwagi na trwające przygotowania pomieszczeń, stąd tak odległy 
termin wydania decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 230) 
NIK zwraca jednak uwagę, że zgodnie z 35 § 3 ww. ustawy załatwienie sprawy 
wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Natomiast zgodnie z art. 36 ww. 
ustawy o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 
lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany 
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również 
w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. 

W ocenie NIK powierzenie  przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
przedsiębiorców oraz wydawania w imieniu Wójta decyzji w sprawie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych jednej osobie stwarza obszar narażony na 
wystąpienie zjawisk korupcyjnych.  

 

 

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

Wójt Gminy, na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wydał 
w dniu 2 czerwca 2009 r. zarządzenie w sprawie prowadzenia kontroli w punktach 
sprzedaży napojów alkoholowych, upoważniając do przeprowadzania kontroli co 
najmniej dwóch członków GKRPA. Upoważnieni członkowie GKRPA w latach 2010 
i 2012 przeprowadzili łącznie 34 kontrole działających  punktów sprzedaży, w tym 12 

                                                      
 
4 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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w 2010 r. i 22 w 2012r. Natomiast  kontroli w 2011 roku nie przeprowadzono 
w żadnym działającym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych. 

Wszystkie przeprowadzone kontrole były odnotowane na drukach, sporządzonych 
wg wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta w sprawie prowadzenia 
kontroli.  

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku, aby w wyniku kontroli stwierdzono 
czyny mające znamiona wykroczenia lub przestępstwa. 

W latach 2010 do 2012 (I półrocze) nie stwierdzono przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, stanowiących obligatoryjną 
przesłankę do cofnięcia zezwolenia. Wójtowi nie zgłaszano również przypadków 
zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych, 
o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 173-194, 560-560b) 

W 2011r., kontrole przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków 
korzystania przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
nie były przeprowadzane w ogóle. Kontrole przeprowadzane latach 2010 i 2012 nie 
obejmowały sprawdzenia rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń 
o wartości sprzedaży w roku poprzednim ze stanem faktycznym,  

(dowód: akta kontroli str. 351-371) 

NIK zwraca uwagę, że obowiązek kontroli zgodności oświadczeń o wartości 
sprzedaży za rok poprzedni ze stanem faktycznym nie został ujęty w zarządzeniu 
Wójta Gminy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie prowadzenia kontroli w punktach 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 351-353) 

 

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

Kontrolą terminowości składanych przez przedsiębiorców, w latach 2010-2012, 
oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrolą terminowości 
wnoszenia, w latach 2010-2012, opłat objęto 41 przedsiębiorców (w tym 9 z 2010r., 
28 z 2011r. i 4 z 2012 r.). Nie stwierdzono przypadków niezłożenia przez 
przedsiębiorców oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni. W okresie 
objętym kontrolą trzech przedsiębiorców, spośród 41 objętych badaniem, wniosło 
należne opłaty po terminie określonym w art. 111 ust. 8 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości. W dwóch przypadkach miało to miejsce za zgodą Wójta Gminy. 
W jednym przypadku Wójt Gminy wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie 
zezwolenia z powodu niewniesienia opłaty w terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 19-227) 

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

Wójt Gminy nie mając do tego kompetencji wyraził (telefonicznie) dwukrotnie zgodę 
na przesunięcie terminu wniesienia opłaty i odstąpił od wydania decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia z powodu, o jakim mowa w art. 18 ust. 12 
pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (tj. niewniesienia opłaty w terminie 
określonym w ustawie).  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wójt Gminy w wyjaśnieniu podał, że „nie wydano decyzji wygaszających dwóm 
przedsiębiorcom, ponieważ w ostatnim dniu, w którym powinni uregulować 
należności Gminie zwrócili się telefonicznie z prośbą o możliwość uregulowania 
wpłaty z opóźnieniem w związku z trudną sytuacją rodzinną. Uznałem, że 
przekroczenie terminów ustawowych w tak minimalnym zakresie (2-3 dni po 
terminie) nie jest przesłanką, aby wydać decyzję wygaszającą (…).”   

(dowód: akta kontroli str. 137-144, 145-153, 502) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność skontrolowanej jednostki w 
zakresie wyznaczonym w pkt. III.3. 

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

 

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

 

Planowane i faktycznie uzyskane dochody gminy z opłat przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2010-2012            
(I półrocze) przedstawia poniższe zestawienie: 

 
 

Rok 

Stan środków 
na koniec 

poprzedniego 
roku 

budżetowego 

Dochody z tytułu opłat wnoszonych 
przez przedsiębiorców 

Wydatki na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałania 
narkomanii 

Różnica 

 

Planowane  
 

Faktycznie 
zrealizowane 

 

Planowane Faktycznie 
zrealizowane 

kwota 
(kol. 5 – 
kol. 9) 

% 
(5:9) 

uchwała 
budżetowa 

plan po 
zmianach 

uchwała 
budżetowa 

plan po 
zmianach 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

2008 0,00 94.000 94.850 94.852,70 94.000 94.850 70.723,39 24.129,31 134 

2009 24.130,00 94.000 94.000 93.939,34 94.000 118.130 104.476,92 -
10.537,58 

90 

2010 13.592,42 94.000 99.746 99.745,56 94.000 109.839 102.666,78 -2.921,22 97 

2011 10.671,20 97.000 97.000 99.092,24 97.000 103.476 97.852,11 1.240,13 101 

2012  
(do 
30.06) 

11.911,33 94.000 94.000 66.495,55 94.000 101.717 53.561,68 12.933,87 124 

(dowód: akta kontroli str. 374-375) 

W projektach budżetu na lata 2008-2012 wydatki związane z realizacją GPPiRPA 
i GPPN zostały zaplanowane w łącznej wysokości równej planowanym dochodom 
z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów 
alkoholowych.  
Planowane kwoty dochodów uzyskanych z opłat za detaliczną sprzedaż napojów 
alkoholowych, w latach 2008-2012 (do 30 czerwca) kształtowały się w granicach od 
94.000 zł w roku 2009 do 99.746  zł w roku 2010. W latach 2008 – 2010 plan 
dochodów został zwiększony do wysokości uzyskanych faktycznych wpływów 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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z opłat pochodzących za detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.  Jedynie w 
roku 2011 dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane w wysokości 102,16% planu. 
W ciągu roku budżetowego (2010, 2011, 2012 do 30.06) nie doszło do zmiany planu 
finansowego wydatków powodującego zmniejszenie planu wydatków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii do poziomu niższego od 
kwoty faktycznie zrealizowanych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń. 

 
(dowód: akta kontroli str. 374-375) 

 
 
Strukturę wykonanych wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 
oraz narkomanii przedstawia poniższe zestawienie: 

 
Wyszczególnienie 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 
(do 

30.06) 

zł % zł % zł 

1 2 3 4 5 6 

Wydatki ogółem, w tym: 102.666,78 100 97.852,11 100 53.561,68 
na realizację gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania  problemów 
alkoholowych 
 - rozdział 85154 
 - inne rozdziały 

 

 

98.992,53 

0,00 

 

 

96,42 

0,00 

 

 

93..202,11 

0,00 

 

 

95,25 

0,00 

 

 

53.561,68 

0,00 
na realizację gminnego  programu  
przeciwdziałania narkomanii 
- rozdział 85153 
 - inne rozdziały 

 

 

3.674,25 

0,00 

 

 

3,58 

0,00 

 

 

4.650,00 

0,00 

 

 

4,75 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 
(dowód: akta kontroli str. 376) 

Właściwa rzeczowo regionalna izba obrachunkowa opiniując projekt uchwał 
budżetowych na lata 2010, 2011 i 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 
lata 2010 i 2011 nie zgłaszała uwag dotyczących sposobu ujęcia dochodów opłat za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz ich wykorzystania. 

(dowód: akta kontroli str. 442-457) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Wykonane kwoty dochodów uzyskanych z opłat za obrót napojami alkoholowymi, 
w latach 2010-2012, wyniosły odpowiednio 99.745,56 zł, 99.092,24 zł i 66.495,55 zł, 
przy wydatkach poniesionych w wysokości odpowiednio 102.666,78 zł, 97.852,11 zł 
i 53.561,68 zł. NIK zwraca uwagę, że w latach 2011-2012 wydatki faktycznie 
zrealizowane były niższe od dochodów pozyskanych z opłat odpowiednio o 1.240,13 
zł i 12.933,87 zł, podczas gdy  zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz 
dochody z opłat określonych w art. 111 winny być wykorzystywane 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. 
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że w roku 2011 faktycznie zrealizowane wydatki były 
niższe o 1.240,13 zł z powodu oszczędności na bieżących wydatkach, a w roku 
2012 z powodu realizowania większości programów w drugim półroczu danego 
roku. 

(dowód: akta kontroli str. 495-500) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 
 

11 

 

NIK zwraca również uwagę, że w 2010 r. plan wydatków w dziale 851 został 
zwiększony o kwotę 15.839 zł, w tym o nadwyżkę z roku 2009 wynoszącą 13.592,42 
zł,  natomiast w latach 2011 – 2012 (do 30 czerwca) o kwoty odpowiednio 6.476 zł 
i 7.717 zł, podczas gdy nadwyżka z lat 2010 i 2011 wynosiła odpowiednio 10.671,20 
zł i 11.911,33 zł (zaniżenie odpowiednio o 4.195,20 zł i 4.194,33 zł). 
W  złożonym wyjaśnieni Skarbnik Gminy podał, że „W roku 2010 wyliczając 
nadwyżkę za 2009 rok omyłkowo obniżono ją o wartość wykonanych wydatków 
w rozdziale 85153 tj. o kwotę 3.500 zł. Zamiast wprowadzić nadwyżkę w wysokości 
13.592,42 zł wprowadzono kwotę 10.092,42 zł. Potwierdzeniem przyjętej wartości 
jest wyliczenie wskazane w sprawozdaniu opisowym za 2009 rok (str. 38). Podobna 
sytuacja nastąpiła przy wprowadzeniu nadwyżki za 2010 rok i w sprawozdaniu 
opisowym wskazano kwotę 6.475,49 zł, którą wprowadzono w roku 2011. W roku 
2012 wprowadzono nadwyżkę w wysokości 7.717 zł, która odpowiada różnicy przy 
pierwotnie założonych budżetach lat ubiegłych. Różnica nadwyżki za lata 2009 – 
2010, ujawniona podczas kontroli zostanie wprowadzona na najbliższej sesji w dniu 
26 września 2012 r., o czym poinformujemy NIK w odrębnym piśmie.” 

(dowód: akta kontroli str. 374-375, 377-381, 495-500) 

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

Szczegółową kontrolą objęto całość wydatków poniesionych w latach 2010-2012 (do 
30 czerwca) z działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziałów 85153 „Zwalczanie 
narkomani” i 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Przedmiotem wydatków 
finansowych z działu 851, były zadania określone w GPPiRPA i GPPN. Kontroli 
poddano wszystkie dokumenty źródłowe związane z realizacją zadań określonych 
w ww. programach. Kwota zbadanych wydatków wyniosła 254.080,57 zł, z czego 
wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 
163.454,73 zł, zaś na zakup materiałów i usług – 78.335,84 zł i dotacje – 12.290 zł. 
Środki wydatkowane były m.in.: na szkolenia, prowadzenie punktów 
konsultacyjnych,  prowadzenie zajęć świetlicowych, na turnieje zajęć 
prewencyjnych, na realizację programów terapeutycznych z zakresu profilaktyki 
uzależnień narkotykowych i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.  
Członkom GKRPA wypłacano wynagrodzenie wg zasad określonych w GPPiRPA. 

(dowód: akta kontroli str. 376-382, 508-559) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

W latach 2010 - 2012 Gmina Szydłowo przekazała w formie dotacji środki w 
wysokości odpowiednio 7.020 zł, 5.270 zł i 7.200 zł jako pomoc finansową do 
kosztów utrzymania Ośrodk Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Pile  W zamian (umowy na 2010, 2011 i 2012 r.) Gmina Piła zobowiązała się m.in. 
do całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia mieszkańców Gminy Szydłowo 
znajdujących się w stanie nietrzeźwym do działającego w strukturze tego Ośrodka 
„Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi”. Ośrodek ten z terenu Gminy Szydłowo 
przyjął w 2010 r. 31 osób, w 2011 r. 40 osób i w I półroczu 2012 r. 26 osób. 
W ocenie NIK zatrzymanie osoby nietrzeźwej w izbie wytrzeźwień, lub jak to miało 
miejsce w tym przypadku w innej placówce utworzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego na zasadach, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości nie należy do zadań z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów 
alkoholowych, ale do zadań z obszaru ochrony porządku publicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 458-490) 

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

W okresie objętym kontrolą nie ponoszono wydatków, których wysokość 
uzasadniałaby stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych5. Jedyną dotacją udzieloną ze środków pochodzących z opłat za 
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych była pomoc finansowa udzielona Gminie 
Piła z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych w Pile, związanych z prowadzeniem działań 
profilaktycznych dla przebywających tam osób nietrzeźwych.  Rozliczenie dotacji 
nastąpiło w terminach wyznaczonych w umowach.  

(dowód: akta kontroli str. 438-441, 508-559)  

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

Najwyższa Izba Kontroli  pozytywnie ocenia, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki zakresie wyznaczonym w pkt. III.4. 
 
 
5. Wykorzystanie ocen i uwag oraz realizacja wniosków 
pokontrolnych sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli 
P/08/151. 

NIK w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 października 2008 r. wnosił o: 

1. Realizację wynikającego z przepisu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
obowiązku przedstawiania Radzie Gminy rocznych raportów z realizacji 
Programów Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Rzetelne weryfikowanie przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem kompletności elementów 
wskazanych w ustawie  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

3. Przestrzeganie obowiązujących zasad i warunków wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Rozważenie możliwości uwzględniania w zakresie rzeczowym kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych warunków korzystania z zezwoleń, w tym 
również rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości 
sprzedaży. 

5. Wydatkowanie  środków pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

(dowód: akta kontroli str. 561-565) 

Pismem z dnia 31 października 2008r. Wójt Gminy Szydłowo poinformował NIK, że 
w ramach realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 21 
października 2008r.: 

                                                      
 
5 Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759  

Opis stanu 
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1. Realizowany będzie obowiązek przedstawiania Radzie Gminy rocznych raportów 
z realizacji Programów Przeciwdziałania Narkomanii oraz, że koordynowanie 
prac związanych z przygotowaniem raportu przypisano pracownikowi ds. Rady. 

2. Wnioski przedsiębiorców o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych będą rzetelnie weryfikowane pod względem kompletności 
elementów wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych będą wydawane z zachowaniem 
obowiązujących zasad i warunków wskazanych w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach podjętych działań 
pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu Wójt Gminy wymierzył karę 
porządkową w postaci upomnienia. 

4. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych będą uwzględniały 
rzetelność składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaż 
napojów alkoholowych. Przeprowadzono rozmowy z członkami GKRPA 
i ustalono, że kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych będą 
przeprowadzane przynajmniej trzy razy w roku (marzec, maj, wrzesień). Kontrole 
te będą przeprowadzane na podstawie upoważnienia Wójta, w którym 
każdorazowo zostanie określony ich zakres, obejmujący rzetelność składanych 
przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży. 

5. Środki pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

(dowód: akta kontroli str. 566-567) 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że Wójt Gminy, zrealizował w zakresie 
przedstawionym w przekazanej NIK informacji z dnia 31 października 2008r. 
zalecenia pokontrolne o nr 1, 2, 3 i 5 wynikające z wystąpienia pokontrolnego NIK 
P/08/151 LPO 41025-3-2008 z dnia 21 października 2008r.. Nie zrealizowano 
natomiast w pełni wniosku oznaczonego nr 4. 

 (dowód: akta kontroli str. 19 - 567) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Wbrew zapewnieniom zawartym w pkt 4 przekazanej NIK informacji o realizacji 
wniosków pokontrolnych i wykorzystaniu uwag po kontroli P/08/151, zaniechano 
przeprowadzania w 2011r. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
natomiast kontrole przeprowadzone w latach 2010 i 2012 wykonane zostały 
w sposób  nierzetelny, tj. ograniczały się jedynie do zbadania prawidłowości 
oznakowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i nie objęto nimi zgodności 
składanych oświadczeń o wartości sprzedaży ze stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 561-567) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli6, wnosi o: 

1) wykluczenie przypadków prolongowania terminów wniesienia opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i respektowanie 
konsekwencji niewniesienia takiej opłaty w terminie, 

2) wykorzystywanie środków pozyskanych z wnoszonych przez przedsiębiorców 
opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych 
wyłącznie na cele wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości,   

3) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 
weryfikacji składanych, przez przedsiębiorców, oświadczeń o wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych.  

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej 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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, dnia 10 października 2012 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler 

Stefania Woelk Piechota 
główny specjalista  k. p. 

 
 
 

 

Dyrektor 

podpis podpis 

  

 

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

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 


