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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 Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Pakuła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 82364 z dnia 3 września 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 
2. Dariusz Herda, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 82380 z dnia 19 
września 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 (kod 35 – 064 Rzeszów). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa 
(dowód: akta kontroli str. 5 – 6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
wykorzystanie w latach 2010-2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wywiązywanie się przez Gminę Miasto Rzeszów z zadań 
z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych. 

 
Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. 
Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności: wywiązanie się 
Samorządu Miasta z obowiązku ustalenia aktem prawa miejscowego zasad 
usytuowania i maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
prawidłowe wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 
i egzekwowanie od przedsiębiorców przestrzegania warunków korzystania z tych 
zezwoleń, a także wypełnienie obowiązku sporządzania i realizacji programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów 
przeciwdziałania narkomanii, a następnie przeznaczanie dochodów uzyskanych 
z opłat pobranych za korzystanie z zezwoleń na realizację celów wskazanych 
w tych programach. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
 
1. Niewykonaniu przez Prezydenta Miasta obowiązku, wynikającego z art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., 
poz.124 ze zm.), przedkładania Radzie Miasta raportu z wykonania w 2010 i 2011 
roku programu przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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2. Niepełnym wykorzystaniu w latach 2010-2011 dochodów uzyskanych z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
3. Akceptowaniu zmniejszania przez oferentów udziału środków własnych (innych 
niż dotacje) przed podpisaniem umowy i bez opinii Komisji Konkursowej. 
 
4. Finansowaniu środkami dotacji działań wykraczających poza statutowy teren 
działania zleceniobiorców zadań publicznych. 
 
5. Braku weryfikacji złożonych ofert i sprawozdań pod kątem uzyskiwania przez 
zleceniobiorców przychodów związanych z realizacją dotowanych zadań 
publicznych, i ich wykorzystywania na cele objęte umową. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wywiązywanie się Samorządu Gminy z obowiązku 
ustalenia aktem prawa miejscowego zasad 
usytuowania i maksymalnej liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

W latach 2010 – 2012 (I półrocze) obwiązywała w Gminie uchwała 
Nr XLIX/159/96 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie 
ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta 
Rzeszowa. 
Przedmiotowa uchwała, od momentu jej uchwalenia, została siedmiokrotnie 
zmieniona, w tym trzykrotnie w zakresie mającym wpływ na okres objęty kontrolą, tj.: 
− uchwałą Nr XXXVIII/628/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 września 2008 r. 

zmieniającą uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa, ustalono liczbę punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
na 150 (obowiązywała do 5 marca 2010 r.), 

− uchwałą Nr LXX/1167/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lutego 2010 r. 
zmieniającą uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa, ustalono liczbę punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 
200 (obowiązywała od 6 marca 2010 r. do 9 sierpnia 2011 r.), 

− uchwałą Nr XIV/299/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2011 r. 
zmieniającą uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa, ustalono liczbę punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 
300 (obowiązuje od 10 sierpnia 2011 r. do nadal), 

W okresie objętym kontrolą, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży wynosiła 220 i została ustalona uchwałą 
Nr LXXIV/126/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLIX/159/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. 

 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zostały 
ustalone uchwałą Nr XXI/58/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 
miejscem sprzedaży. 
W przedmiotowej uchwale określono minimalną odległość miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem 
sprzedaży, na 100 metrów, licząc w ciągu komunikacyjnym, od wejścia do placówki 
do wejścia na teren działki wydzielonej trwałym ogrodzeniem, gdzie znajdują się 
szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, budynki służące 
wykonywaniu kultu religijnego, jednostki wojskowe, kluby abstynenckie, grupy AA, 
AL.-Anon, Al.-Aten. W przypadku braku ogrodzenia odległość mierzona jest 
bezpośrednio do wejścia do wymienionych placówek. 
Wymienione warunki nie dotyczyły lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych, których miejsce lokalizacji jest niezmienione od wejścia 
w życie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do dnia wejścia w życie cyt. uchwały 
oraz nie dotyczyły lokali gastronomicznych usytuowanych w budynkach lub ich 
częściach zlokalizowanych w ścisłym centrum Rzeszowa (Rynek Starego Miasta 
i okolice). 
W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą Nr III/54/2010 dokonała 
zmiany cyt uchwały, powiększając strefę ścisłego centrum Rzeszowa, której nie 
dotyczą limity odległości miejsc sprzedaży napojów alkoholowych od obiektów 
chronionych, oraz rozszerzyła wymienioną strefę dodatkowo o miejsca sprzedaży 
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
Powiększenie wymienionej strefy podyktowane było występowaniem zwartej 
zabudowy staromiejskiej w centralnej części Rzeszowa oraz pojawianiem się 
nowych obiektów chronionych (szkoły nauki języków obcych, filie i oddziały szkół 
wyższych). 
Powyższe uchwały Rady Miasta, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania, zostały opublikowane 
w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, a przed ich 
podjęciem zasięgnięto opinii Dowódcy Garnizonu Rzeszów. 
Miejskie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 
2010 - 2012 nie zawierały określenia potrzeb w zakresie ograniczenia dostępności 
alkoholu, do uwzględnienia przy ustalaniu liczby i zasad usytuowania punktów 
sprzedaży. 

(dowód: akta kontroli str. 7 – 40) 
 
W dniu 6 stycznia 2010 r. Wojewoda Podkarpacki dokonał rozstrzygnięcia 

nadzorczego, stwierdzając nieważność uchwały Nr LXV/1086/2009 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie 
ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta 
Rzeszowa. 
Powodem stwierdzenia nieważności uchwały było ustalenie w przedmiotowej 
uchwale liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości odmiennej od zaopiniowanej przez 
Dowódcę Garnizonu Rzeszów. Opinii podlegała liczba 170 punktów sprzedaży, 
a Rada podjęła uchwałę o liczbie punktów w ilości 400. 
Przedmiotowa uchwała w sposób istotny naruszyła prawo, co skutkowało wydaniem 
rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego jej nieważność. 

(dowód: akta kontroli str. 41 – 45) 
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Porównanie obowiązującego w Gminie limitu z liczbą funkcjonujących punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, 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.  

370 

 

 

150 

220 

420 

 

 

200 

220 

520 

 

 

300 

220 

520 

 

 

300 

220 

Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% działających 
na terenie gminy. 

W tym:  
- do spożycia poza miejscem zakupu, 
- do spożycia w miejscu zakupu. 

294 

 

 

150 

144 

358 

 

 

190 

168 

391 

 

 

214 

177 

386 

 

 

216 

170 

 
Liczba funkcjonujących na terenie Gminy legalnych punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych nie przekroczyła limitu ustalonego przez Radę Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 217) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości jako jeden z ważniejszych sposobów działania w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i kształtowania polityki społecznej wskazuje na 
ograniczenie dostępności alkoholu. Rada Miasta Rzeszowa, w okresie objętym 
kontrolą NIK, podniosła limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych z 370 do 
520, tj. o ponad 40%.  

Ustalono jednak, że limity te nie były w pełni wykorzystane.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 wywiązywanie się Samorządu Gminy 
z obowiązku ustalenia aktami prawa miejscowego zasad usytuowania 
i maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
 

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

W latach 2010 – 2012 (I półrocze) obwiązywały w Gminie następujące programy 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programy 
przeciwdziałania narkomanii: 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy na 2010 rok, przyjęty uchwałą Nr 
LXVI/1100/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2009 r., 

− Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy na 2011 rok, przyjęty uchwałą Nr 
III/53/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2010 r., 

− Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, przyjęty uchwałą Nr XXII/462/2011 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2011 r. 

Powyższe programy posiadały formę opisową, w której przedstawiono m.in.: 
diagnozę stanu problemów alkoholowych, w tym nasuwające się na jej podstawie 
wnioski, główne cele programu, zadania szczegółowe na kolejne lata w zakresie 
działań profilaktycznych, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz podmioty 
realizujące program. 
Uwarunkowania i potrzeby lokalne, w cyt. programach, ustalono na podstawie 
diagnozy stanu problemów alkoholowych występujących na terenie Miasta. 
Diagnoza powstała w oparciu o materiały własne Wydziału Zdrowia Urzędu oraz 
informacje i dane statystyczne otrzymane od podmiotów współpracujących przy 
realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych programów, w tym: Izby 
Wytrzeźwień, Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biura Ewidencji Działalności 
Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz SP 
ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie. 
Działania zaplanowane w tych programach ukierunkowane były na realizację zadań 
wskazanych odpowiednio, w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz 
art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz.124 ze 
zm.). 
Miejskie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2010–2012 nie zawierały zwymiarowania 
przewidzianych do realizacji zadań, poprzez wskazanie liczby osób, które planuje 
się nimi objąć lub efektów społecznych jakie zamierza się osiągnąć. 
Uchwały w sprawie przyjęcia wyżej wymienionych programów nie były przedmiotem 
rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Podkarpackiego. 
W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta nie sporządzał i nie przedstawiał 
Radzie Miasta sprawozdań z realizacji ww. programów i efektów ich realizacji. 
Natomiast były przedkładane Radzie sprawozdania finansowe z realizacji zadań 
przewidzianych w tych programach, jako element sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2010 i 2011 rok. 
Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa zostały przyjęte przez organ 
stanowiący odpowiednio: za 2010 r. – uchwałą Nr XIII/253/2011 Rady Miasta z dnia 
28 czerwca 2011 r. oraz za 2011 r. – uchwałą Nr XXXIV/656/2012 Rady Miasta 
z dnia 19 czerwca 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 46 – 216) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Prezydenta Miasta Rzeszowa nie wykonał obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. przedkładania 
Radzie Miasta raportu z wykonania w 2010 i 2011 roku programu przeciwdziałania 
narkomanii i efektów jego realizacji. 
Przyczyną niesporządzania ww. raportu, jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta Miasta 
Pan Roman Holzer, była mała wartość realizowanych zadań z zakresu 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przeciwdziałania narkomanii w ogólnej wartości realizowanych programów, tj.: 
w 2010 r. – 0,9% ogółu wydatków i w 2011 r. – 0,6% ogółu wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 201 – 202) 
 
 
Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą faktu, niezwymiarowania zadań 
przewidzianych do realizacji w miejskich programach profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2010-2012, 
poprzez wskazanie liczby osób, które planuje się nimi objąć lub efektów 
społecznych jakie zamierza się osiągnąć. 
W ocenie NIK brak takiego zwymiarowania powodować może utrudnienia 
w efektywnej realizacji przedmiotowych programów oraz utrudnia dokonanie 
skutecznej oceny realizowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 46 – 140) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
wywiązywanie się Samorządu Gminy z obowiązku uchwalania i realizacji 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów 
przeciwdziałania narkomanii. 
 

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 
detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. 

W latach 2010 – 2012 (I półrocze) Urząd wydał łącznie 1.222 zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w 2010 r. - 471, w 2011 r. - 583 oraz w I 
półroczu 2012 r. - 168. 
Liczba wygasłych, w tym okresie, zezwoleń wyniosła 482, w tym w 2010 r. – 179, 
w 2011 r. – 198 i w I półroczu 2012 r. – 105. 
W latach 2010 – 2012 (I półrocze) Urząd wydał łącznie 16 decyzji o odmowie 
udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyczyną odmów 
w wymienionych przypadkach była niewłaściwa lokalizacja punktu sprzedaży. 
W okresie objętym kontrolą cofnięto 3 zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, tj. decyzjami z dnia 15 lutego i 1 marca 2010 r., z uwagi na utratę 
przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do lokalu (wypowiedzenie umowy najmu). 
 
Liczbę wydanych, wygasłych i cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w latach 2010 – 2012 (I półrocze), przedstawia poniższe zestawienie: 

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

1 2 3 4 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż 471 583 168 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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napojów alkoholowych (bez zezwoleń 
jednorazowych), 
w tym na sprzedaż napojów: 
• o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo 
• o zawartości do 18 % alkoholu  
• o zawartości powyżej 18 % alkoholu 

 
 
 

207 
137 
127 

 
 
 

257 
170 
156 

 
 
 

85 
42 
41 

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych. 78 108 97 

Liczba wygasłych 179 198 105 

Liczba zezwoleń cofniętych. 3 - - 

 
Do szczegółowej kontroli przestrzegania zasad i warunków wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych wybrano grupę 20 ostatnich podmiotów, którym 
przed dniem 30 czerwca 2012 r. wydano zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w stałych punktach sprzedaży. W wyniku kontroli ustalono, że przy 
wydawaniu zezwoleń przestrzegano zasad i warunków udzielania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, określonych w ustawie z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz uchwałach Rady Miasta Rzeszowa. 
We wszystkich analizowanych przypadkach wnioski zawierały wymagane informacje 
oraz dołączono do nich wymagane dokumenty. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w każdym przypadku, wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie lokalizacji punktu, przeprowadzona przez organ zezwalający analiza 
wniosków była rzetelna, decyzje o udzieleniu zezwolenia były formalnie poprawne, 
wnioski zostały załatwione z zachowaniem terminów przewidzianych w kpa oraz 
w każdym przypadku przed wydaniem zezwolenia przedsiębiorcy wnieśli opłaty 
w wymaganej wysokości. 

(dowód: akta kontroli str. 217 – 251) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

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

W latach 2010 – 2012 (I półrocze) przeprowadzonych zostało łącznie 626 
kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w 2010 r. - 196 kontroli 
(36,9% punktów sprzedaży), w 2011 r. - 263 kontrole (47,6% punktów sprzedaży) 
oraz w I półroczu 2012 r. - 167 kontroli (30,5% punktów sprzedaży). 
Kontrole przeprowadzali pracownicy Urzędu, funkcjonariusze Straży Miejskiej 
oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(MKRPA), na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 580 kontroli (92,6% wszystkich 
kontroli), pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu 
przeprowadzili 38 kontroli (6,1%) oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przeprowadzili 8 kontroli (1,3%). 
Ponadto, członkowie MKRPA uczestniczyli w kontrolach przedsiębiorców 
przeprowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie. Kontrole 
te obejmowały sprawdzenie przestrzegania prawa przez przedsiębiorców 
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i podawania napojów 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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alkoholowych. W latach 2010 – 2012 (I półrocze) członkowie MKRPA uczestniczyli 
w 149 kontrolach z Policją, w tym w 2010 r. – w 112 i w 2011 r. – w 37.  
Zakres przedmiotowy kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu 
obejmował sprawdzenie czy placówka działa w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) i przepisami gminnymi, tj.: 
uchwałą Nr XLIX/159/96 Rady Miasta z dnia z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie 
ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta 
Rzeszowa oraz uchwałą Nr XXI/58/2004 Rady Miasta z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 
miejscem sprzedaży (ze zmianami), a także uchwałą Nr XL/93/92 Rady Miasta 
z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania 
placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych 
dla ludności na terenie miasta Rzeszowa. 
Przeprowadzane przez pracowników Urzędu kontrole udokumentowane zostały 
protokołach kontroli. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców w dwóch przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowości, w tym uzasadniające obligatoryjne cofnięcie 
zezwolenia, tj.: 
− w dniu 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta Rzeszowa, po zawiadomieniu przez 

Straż Miejską z dnia 23 lipca 2012 r. o stwierdzonym przypadku sprzedaży 
alkoholu 2 osobom nieletnim w sklepie przy ul. Matejki 8 w Rzeszowie, wszczął 
postępowanie administracyjne o cofnięcie zezwolenia. Ponadto w dniu 2 sierpnia 
2012 r. skierowane zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej 
w Rzeszowie w związku z podejrzeniem popełnienia przez przedsiębiorcę 
przestępstwa z art. 43 ust. 1 – 4 cyt. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prezydent Miasta Rzeszowa decyzją z dnia 3 
października 2012 r. cofnął przedsiębiorcy zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

− w dniu 26 czerwca 2012 r. pracownicy Urzędu stwierdzili, że w sklepie własności 
E.P. w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego 1J, na sali sprzedażowej ustawiono 
„roll–bar”, z którego prowadzono sprzedaż piwa do butelek plastikowych 
(zakręcanych) o pojemności 1 i 1,5 litra. Przedsiębiorca posiadał Zezwolenie Nr 
D/1442/A/831/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 2009 r. na 
sprzedaż napojów alkoholowych – do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, ważne do 3 grudnia 
2013 r. Prezydent Miasta Rzeszowa decyzją z dnia 14 sierpnia 2012 r. (znak: 
L.Dz.EDG.7346.1.12-13.2012.VI) cofnął przedsiębiorcy cyt. zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych, z uwagi na sprzedaż napojów alkoholowych 
niezgodnie z posiadanym zezwoleniem. Ponadto w dniu 18 lipca 2012 r. Urząd 
skierował doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z art. 43 ust. 1 – 4 cyt. ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

(dowód: akta kontroli str. 252 – 307) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Uwagi Najwyższej Izby Kontroli w zakresie nadzoru ze strony Prezydenta Miasta 
nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych dotyczą faktu nieweryfikowania, podczas 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przeprowadzanych kontroli, rzetelności oświadczeń przedsiębiorców o wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
 Uzasadniano to brakiem, w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, regulacji dotyczących 
uprawnień do kontroli dokumentów finansowych przez organ zezwalający.  
 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli uprawnienie takie wynika z art. 18 ust. 8 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który stanowi, że organ zezwalający lub na 
podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i 
warunków korzystania z zezwolenia.  
 W związku z tym, że art. 18 ust. 7 pkt. 2 ww. ustawy stanowi, że warunkiem 
prowadzenia sprzedaży w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest wniesienie 
stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia - NIK stoi na stanowisku, że 
przedmiotowe upoważnienie do kontroli obejmuje również weryfikację rzetelności 
przedstawianych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży. 
 
 W ocenie NIK brak weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach przez 
organ zezwalający, stwarza obszar podwyższonego ryzyka wystąpienia nadużyć ze 
strony przedsiębiorców, tj. podawania nierzetelnych danych, w celu zaniżenia kwoty 
opłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 252 – 307) 

 

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

W latach 2010 – 2012 (I półrocze) Urząd kontrolował terminowość 
przedstawiania, przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń, oświadczeń 
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży w roku poprzednim oraz prawidłowość wnoszenia opłat. 
W wyniku prowadzonej w Urzędzie weryfikacji składanych przez przedsiębiorców 
oświadczeń i wnoszonych opłat stwierdzono: 
− w 2011 r. – 15 podmiotów, które nie złożyły oświadczeń o wartości sprzedaży 

w roku poprzednim i nie wniosły lub nieterminowo wniosły opłaty za korzystanie 
z zezwoleń oraz 15 podmiotów, które nie wniosły lub nieterminowo wniosły opłaty 
za korzystanie z zezwoleń, 

− w I półroczu 2012 r. – 34 podmioty, które nie złożyły oświadczeń o wartości 
sprzedaży w roku poprzednim i nie wniosły lub nieterminowo wniosły opłaty za 
korzystanie z zezwoleń oraz 29 podmiotów, które nie wniosły lub nieterminowo 
wniosły opłaty za korzystanie z zezwoleń, 

Wobec przedsiębiorców, którzy nie złożyli oświadczeń o wartości sprzedaży i nie 
wnieśli opłat w terminie, Prezydent Miasta Rzeszowa wydał 93 decyzje 
o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia z mocy ustawy, tj. na podstawie art. 18 
ust.12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków prolongowania terminów 
wniesienia opłaty lub jej rozkładania na raty. Nie stwierdzono również przypadków 
obniżenia należnych opłat oraz uchylania się od skutków utraty zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 308 – 325) 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Urząd zasad 
i warunków udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
egzekwowanie od przedsiębiorców przestrzegania warunków korzystania z tych 
zezwoleń. 
 

4. Wykorzystanie 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 na 
sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań 
wskazanych w ustawie – realizacja planu dochodów 
i wydatków. 

 
Miasto Rzeszów w latach 2008-2012 (I półrocze) planowało i zrealizowało, 
wskazane w poniższym zestawieniu dochody i wydatki z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
 
Rok Dochody z tytułu opłat wnoszonych 

przez przedsiębiorców 
Wydatki na realizację zadań z 

zakresu profilaktyki i 
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

Różnica 

(kol. 3 – kol. 5) 

Planowane  

(uchwala 
budżetowa) 

Faktycznie 
zrealizowane 

Planowane  

(uchwala 
budżetowa) 

Faktycznie 
 zrealizowane 

kwota % 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 X 2.927.335 X 3.141.642 -214.307 93,2 

2009 X 3.275.238 X 3.185.876 89.362 102,8 

2010 3.400.000 3.690.853 3.593.015 3.483.204 207.649 105,9 

2011 3.610.000 3.892.146 3.614.306 3.399.299 492.847 114,5 

2012  
(do 
30.06) 

3.900.000 3.065.483 3.900.000 2.263.342 802.141 135,4 

(dowód: akta kontroli str. 326-330, 477-491, 865-1158) 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w uchwałach dotyczących projektów 
budżetu Miasta Rzeszowa na lata 2010-2012 oraz w opiniach o przedkładanych 
przez Prezydenta Rzeszowa sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2010-
2011 - nie zgłaszała żadnych uwag dotyczących sposobu ujęcia dochodów z opłat 
za zezwolenia i ich wykorzystania.  

(dowód: akta kontroli str. 331-348) 
 
 W latach 2010-2011 oraz w pierwszym półroczu 2012 - nie doszło do zmian 
budżetu Miasta Rzeszowa, które spowodowałyby zmniejszenie planu wydatków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii do poziomu niższego od 
kwoty faktycznie zrealizowanych dochodów z opłat za zezwolenia (oraz ew. dotacji). 
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 Wykorzystanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia w latach 2010-
2012 (I półrocze) nie było przedmiotem audytu wewnętrznego Urzędu Miasta 
Rzeszowa.  
 
 Biuro Kontrolno Rewizyjne UM Rzeszowa w roku 2010 przeprowadziło 
w Wydziale Zdrowia UM kontrolę dotyczącą prawidłowości udzielenia 
i wykorzystania w roku 2009 dotacji dla: Stowarzyszenia Pomoc, Ludowego Klubu 
Sportowego Zimowit i Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec. 
Z kontroli przeprowadzono protokoły kontroli.  
Badany zakres nie wchodzi w okres objęty niniejszą kontrolą NIK (obejmuje rok 
2009). 
 
 W roku 2011 ww. Biuro przeprowadziło kontrole prawidłowości udzielania 
i wykorzystania dotacji celowej w roku 2010 dla Klubu Sportowego JUNAK (umowa 
25/2010) oraz w roku 2011 udzielonej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego CHOW 
GAR KUNG FU (umowa 30/2011), dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SZÓSTKA 
(umowa 60/2011). 
 
Wystąpień pokontrolnych z ww. kontroli nie formułowano. 
 
W protokole kontroli KS Junak nie wskazano na żadne nieprawidłowości, natomiast 
w protokole z 14 listopada 2011 r. dotyczącym ww. 2 podmiotów wskazano, że 
z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego wynika dla organu administracji 
publicznej zlecającego zadanie publiczne - dokonywanie kontroli i oceny realizacji 
zadania, a w szczególności  - stanu realizacji zadania (pkt 1). 
Nieprawidłowości w wykorzystywaniu dotacji nie stwierdzono. 
 
W odpowiedzi skierowanej do Biura Kontrolno-Rewizyjnego na uwagi zawarte 
w ww. protokole - Dyrektor Wydziału Zdrowia UM Pani Renata Żukowska podała, że 
„brak kontroli stanu realizacji przedmiotowych zadań wynikał z tego, iż zadania 
publiczne były realizowane poza Rzeszowem, odpowiednio: 
- Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU - w Cisnej, 
- Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA - w Zakopanem. 
[…] Z uwagi na zamiejscowy charakter zadania publicznego, Wydział Zdrowia 
Urzędu Miasta Rzeszowa ograniczył się do dokonania kontroli i oceny realizacji 
zadań w oparciu o dokumenty przedstawione przez Zleceniobiorców do 
sprawdzenia z wykonania zadania publicznego.” 

(dowód: akta kontroli str. 349- 373) 
 
 Strukturę wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w badanym okresie przedstawia 
poniższe zestawienie: 
 

 
Wyszczególnienie 

2010 r. 2011 r. 2012 r.  
(do 30.06) 

zł % zł % zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem 
w tym  

3.483.204 100 3.399.299 100 2.263.342 100 

na realizację gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania  problemów 
alkoholowych 
 - rozdział 85154 
 - inne rozdziały 

 

 

3.453.204 

- 

 

 

99,1 

- 

 

 

3.379.299 

- 

 

 

99,4 

- 

 

 

2.243.342 

- 

 

 

99,1 

- 
na realizację gminnego programu       
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przeciwdziałania narkomanii  
- rozdział 85153 
 - inne rozdziały  

30.000 

- 

0,9 

- 

20.000 

- 

0,6 

- 

20.000 

-  

0,9 

- 

(dowód: akta kontroli str. 326-329, 477-491, 896-1158) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1. Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w zakresie wykorzystania w 2011 r. dotacji 
ze środków z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
(protokół BKU.1712.13.2011 z dnia 14 listopada 2011) - nie została 
przeprowadzona rzetelnie. 
 
2. W latach 2010-2011 na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii 
i zapobieganiem alkoholizmowi, Urząd Miasta nie wydatkował kwoty 700.496 zł, co 
stanowiło 9,24 % uzyskanych w tym czasie dochodów z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (7.582.999 zł). Kwota 
zrealizowanych wydatków (6.882.503 zł) była niższa, odpowiednio o 207.649 zł 
i 492.847 zł, od dochodów z opłat uzyskanych w tych latach. 
Art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
stanowi, że - 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. 
 
ad. 1. Analiza dokumentacji dotacji objętych kontrolą wewnętrzną dokonana przez 
NIK wykazała, że w złożonej przez UKS CHOW GAR KUNG FU ofercie realizacji 
zadania publicznego, w części dotyczącej przewidywanych źródeł finansowania 
zadania publicznego, był błąd rachunkowy, polegający na wykazaniu wartości 
ogółem - w wysokości 42.440 zł, w sytuacji gdy wartość ta wynosiła faktycznie 
55.172 zł. 
Oferent w ogólnej wartości zadania - nie ujął - deklarowanych środków finansowych 
własnych w wysokości 12.732 zł. Tym samym jego oferta nie była poprawna, 
w rozumieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań, które w punkcie II.7.10 nakładało wymóg, aby kalkulacja 
przewidywanych kosztów realizacji zadania była poprawna pod względem formalno-
rachunkowym. 
 
Ponadto - złożona oferta zawierała wskazanie, że zakwaterowanie uczestników 
obozu będzie miało miejsce w domu wypoczynkowym „Łopiennik” w Cisnej, 
a następnie rozliczono umowę zlecenia prowadzenia zajęć sportowych - w ośrodku 
wypoczynkowym „Nad Solinką” w Cisnej, a dodatkowo w fakturze za usługę 
surwiwalową (na kwotę 5.824 zł) - nie wykazano ani ilości, ani czasu tych 
świadczeń. 
 
 Wskazanych wyżej wątpliwości nie wyjaśniono w toku prowadzonej kontroli 
wewnętrznej. 
 
 Natomiast w ramach realizacji umowy 60/2011 zawartej z Uczniowskim 
Klubem Sportowym SZÓSTKA stwierdzono, że środkami dotacji zaplanowano 
pokryć część kosztów obozu dla dzieci i młodzieży w Zakopanem. Przewidziano do 
realizacji  prowadzenie zajęć sportowych na miejscu, zatrudnienie tam instruktorów, 
wynajęcie obiektów sportowych i zakwaterowania. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Statut stowarzyszenia, załączony do oferty, zakładał natomiast, że terenem 
działania tej organizacji jest Miasto Rzeszów. 
Dodatkowo - w ramach kosztów transportu rozliczona została faktura na kwotę 
3.013,20 zł, wynikającą z przyjęcia odległości Rzeszów-Zakopane-Rzeszów - jako 
620 km za cenę 4,5 zł netto za jeden kilometr (+ vat 8% w kwocie 223,2 zł). Dotacją 
pokryto część kosztów tej faktury, w wysokości 3.000 zł. 
 
 Z informacji pozyskanych z portali internetowych (maps.google.pl oraz 
targeo.pl) wynika, że trasa Rzeszów-Zakopane, w trzech wariantach (w tym 
optymalna, szybka, krótka), nie przekracza 240 km. 
Umowa o przyznaniu dotacji nie zawierała żadnych szczególnych zapisów 
dotyczących planowanej trasy podróży, z których wynikałaby możliwość rozliczenia 
zwiększonych kosztów transportu, ze względu na walory turystyczno-krajoznawcze 
trasy (dwukrotnie w zadaniu) lub zabieranie i odwożenie uczestników zadania do 
miejsc zamieszkania (ogłoszenie o konkursie, w zakresie adresatów zadań 
stanowiło - o mieszkańcach Rzeszowa). 
 
 Wskazanych wyżej wątpliwości nie wyjaśniono w toku prowadzonej kontroli 
wewnętrznej. 

(dowód: akta kontroli str. 354-373, 391-476, 865-895) 
 
ad. 2. W latach budżetowych 2010 i 2011 kwota zrealizowanych wydatków była 
niższa (odpowiednio o 207.649 zł i 492.847 zł) od dochodów z opłat uzyskanych 
w tych latach. 
 Łączna kwota wydatków poniesionych przez Miasto Rzeszów w latach 
2010-2011 na realizację kontrolowanych zadań wyniosła 6.882.503 zł, co stanowiło 
90,76 % zrealizowanych w tym okresie dochodów z opłat wniesionych przez 
przedsiębiorców korzystających z zezwoleń (7.582.999 zł). 
Łączna kwota niewykorzystanych dochodów z opłat za zezwolenia w latach 2010-
2011 wyniosła 700.496 zł (9,24 %). 
 
Wyjaśnienia w sprawie niewykorzystanych w latach 2010-2011 środków złożyła 
Pani Janina Wilk, Dyrektor Wydziału Budżetowego UM, która podała, że „[…] 
Rozliczenie dochodów i wydatków prowadzone jest narastająco, w sposób 
„ciągniony” w poszczególnych latach budżetowych. […] w każdym następnym roku 
budżetowym uwzględnione jest saldo roku poprzedniego, jako bilans otwarcia do 
rozliczenia na cele wymienione w przedmiotowych ustawach. 
[…] Niewykorzystane środki pozostają na rachunku podstawowym budżetu. Jako 
wolne środki w następnym roku przeznaczane są na wydatki związane z 
przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zatem niemożliwe jest zawężenie rozliczeń do 
dwóch wybranych lat bez uwzględnienia zaszłości z lat poprzednich”. 

(dowód: akta kontroli str. 326-330, 349-351, 896-1158) 
 

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

 
 Szczegółowym badaniem objęte zostały wydatki zrealizowane przez Miasto 
Rzeszów w roku 2011. Łączne wydatki, których źródłem były opłaty od 
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wyniosły 3.399.299 zł, z czego 3.379.299 zł (tj. 99,4 %) przeznaczono zadań 

Opis stanu 
faktycznego 
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związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a 20.000 zł 
(0,6 %) na przeciwdziałanie narkomanii. 
Wydatki w 2011 r. przeznaczone zostały na: 
- wynagrodzenia i inne wydatki na rzecz osób fizycznych - 692.786,55 zł, 
- zakupy materiałów, wyposażenia i usług - 541.923,39 zł, 
- dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ dla 
których organem założycielskim jest Miasto Rzeszów) - 618.320 zł, 
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 
1.546.268,69 zł (w tym na zwalczanie narkomanii - 20.000 zł). 
 
 W analizowanej przez NIK dokumentacji Urzędu dotyczącej działań 
związanych z ochroną zdrowia poprzez organizowanie zajęć sportowych i imprez 
towarzyszących jako alternatywnych form spędzania czasu - nie stwierdzono 
prowadzenia przez Miasto Rzeszów analiz dotyczących adresatów obejmowanych 
tymi działaniami. 
 
 Prezydent Tadeusz Ferenc wyjaśnił w tej sprawie, że „Miasto Rzeszów 
wpływa na to, do kogo kierowane są działania finansowane środkami dotacji 
poprzez określenie adresatów zadań publicznych w ogłoszeniu o otwartym 
konkursie ofert, jak również poprzez wybór podmiotów, realizujących zlecone 
zadania publiczne oraz przyznanie dotacji na ten cel.” 
 
 Przedmiotem wydatków, realizowanych w roku 2011, finansowanych 
z działu 851, na zadania określone w rozdziałach 85154 i 85153 planu wydatków 
były koszty realizacji celów wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zaplanowanych w miejskich 
programach. Poniesione wydatki miały przede wszystkim związek z określonym 
w art. 41 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy celem, dotyczącym prowadzenia profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w tym z prowadzeniem 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
 
Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (Komisja), dla lekarzy za wykonanie badań w zakresie określania 
stopnia uzależnienia od alkoholu i wydawanie pisemnych opinii w tych sprawach, 
dla osób prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą w ramach 
podpisanych umów o dotacje - nie były wygórowane. 
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla członków  
Komisji zakładał wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, za każde posiedzenie, z zastrzeżeniem, że dla Sekretarza lub innego 
członka wyznaczonego do prowadzenie obsługi administracyjnej Komisji - 15 %. 
W umowach podpisanych z lekarzami orzecznikami przewidziano stawkę za 
wydanie jednej opinii - na 120 zł. Natomiast wynagrodzenie wolontariusza, członka 
podmiotu realizującego zadanie publiczne - wskazana została bezpośrednio 
w ogłoszeniu o konkursie i wynosiła: 10 zł za godzinę pracy organizacyjnej 
związanej z wykonywaniem zadania w okresie jego realizacji, 25 zł za godzinę dla 
prowadzących zajęcia sportowe, 50 zł za godzinę prowadzenia szkoleń, wykładów, 
prelekcji. 
 
Wysokości wskazanych wyżej stawek nie przekraczały kwot wskazanych przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w „Rekomendacjach 
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do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych” na rok 2011. 
 
Analiza dokonanych w 2011 r. wydatków nie wykazała aby w toku rozliczeń 
przekraczano ww. stawki.  
 
 Nie stwierdzono przypadków zakupów przez jednostkę kontrolowaną 
materiałów lub wyposażenia, których charakter wykluczałby możliwość 
wykorzystywania tych składników majątku do realizacji zadań określonych 
w rozdziałach 85154 i 85153 planu wydatków. 
 Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii nie 
finansowano także zakupu, budowy lub remontu obiektów wykorzystywanych lub 
związanych z realizacją tych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 326-330, 374-476, 865-895) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą przeznaczenia kwoty 5.140 zł na realizację 
zadania polegającego na przeprowadzeniu przez Rzeszowski Klub Sportowy 
Głuchych RES-GEST kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, w zakresie problemu 
nikotynowego u dorosłych osób niesłyszących (umowa nr 55/2011 na zadanie 
„Nikotyna - skutki choroby nikotynowej - edukacja dla niesłyszących na DVD”). 
Sprawozdanie końcowe wykazało wydatkowanie kwoty dotacji w wysokości 4.740 
zł. Kwota niewykorzystana (400 zł wraz z odsetkami - 41,17 zł) została zwrócona na 
konto Urzędu. 
 
W ocenie NIK zadanie to nie powinno zostać zakwalifikowane jako spełniające cele 
określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
i finansowane środkami uzyskanymi z opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 
Ustawa ta dotyczy bowiem uzależnień innego rodzaju, niż uzależnienie nikotynowe.  
 
W ocenie NIK Miasto Rzeszów błędnie uznało, że działanie nr 5 pn. „Programy 
edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień”, w zadaniu związanym 
z ochroną zdrowia - obejmuje także uzależnienie od nikotyny, przyjmując, jak 
wyjaśniał Prezydent Tadeusz Ferenc, że „badania naukowe potwierdzają, iż osoby 
palące nikotynę częściej sięgają i uzależniają się od alkoholu”. 
 
Ze względu na niski udział tego wydatku (0,6%) w ogólnej kwocie przeznaczonej 
przez Miasto Rzeszów na cel ochrony zdrowia, finansowany kontrolowanymi przez 
NIK środkami (924.000 zł) - ogólna ocena pozytywna, dotycząca kwalifikowania 
wydatków - nie została obniżona.  
 

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

 
 W kontroli ustalono, że Miasto Rzeszów w 2011 r. nie organizowało 
zakupów materiałów i usług od podmiotów zewnętrznych, finansowanych środkami 
pozyskanymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wymagałby 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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 Zamówienie publiczne, finansowane z kontrolowanych środków, 
organizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, 
w związku z zaplanowaną w planie finansowym tej jednostki budżetowej kwotą 
100.000 zł na świadczenia społeczne (dz. 851, rozdział 85154, paragraf 3110). 
 Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 62.607 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów kolonii letniej ze specjalnym programem zajęć 
opracowanym przez specjalistów z dziedziny profilaktyki uzależnień, dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. 
Ogłoszenie na świadczenie usług w przedmiocie zorganizowania wypoczynku 
letniego w formie kolonii letniej zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - 
numer BZP 98333 w dniu 28 marca 2011 r. Zamówienia publicznego udzielono 
w trybie przetargu nieograniczonego. Spośród złożonych 14 ofert wybrano ofertę 
z najniższą ceną, którą złożyła firma: Robert Sajnaj LUTUR z Lublina, na kwotę 
brutto 66.679 zł. 
Umowę zawarto w dniu 20 kwietnia 2011 r. i obejmowała ona obowiązek 
zorganizowania trzech turnusów kolonijnych dla łącznie 131 dzieci. 
Wynagrodzenie wykonawcy stanowić miało iloczyn faktycznej liczby dzieci 
uczestniczącej w danym turnusie i ustalonej w przetargu kwoty na jedną osobę. 
 
Z rozliczenia zadania wynika, że liczba dzieci, które wyjechały na kolonię wyniosła 
123, w związku z czym koszty zadania zmniejszyły się do 62.607 zł. 
 
Pani Luciana Rozborska, Dyrektor MOPS w Rzeszowie wyjaśniła, że oszczędność 
środków w wysokości 37.393 zł wyniknęła z niższej ceny usługi uzyskanej w wyniku 
zamówienia publicznego i kwota ta została zwrócona do budżetu miasta.  
Natomiast w zakresie sposobu kwalifikowania uczestników organizowanego 
wypoczynku letniego podała, że dokonali go pracownicy socjalni, realizujący swoje 
ustawowe zadania w rejonach opiekuńczych, którzy bezpośrednio pracują 
z rodzinami dwufunkcyjnymi. Pracownicy socjalny przekazali do Ośrodka wykaz 
dzieci i młodzieży  których obecność na turnusach kolonii profilaktycznych stanowi 
realną pomoc i jest jednym z elementów zapobiegania procesowi demoralizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 374-390, 764-864) 
 
 We wszystkich umowach zawieranych przez Miasto Rzeszów na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zawierano zapisy, że do 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków 
pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 
 
W zakresie udzielania wsparcia realizacji zadań dla podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku - Miasto 
Rzeszów stosowało zasady i warunki określone w ustawie o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w szczególności wynikające z art. 127 
ust. 1 pkt 1 lit. e oraz z art. 221. 
 
Umowy dotyczące dotacji dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku 
publicznego zawierane były w wyniku przeprowadzenia otwartych konkursów ofert. 
 
W kontroli ustalono, że związek z wydatkami finansowanymi środkami 
pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, miały trzy konkursy 
ogłoszone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
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 Dwa konkursy realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rzeszowie i dotyczyły zadań: prowadzenia dziennych placówek opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne 
i socjoterapeutyczne w latach 2011-2013 (zadanie I) i reintegracji osób dotkniętych 
wykluczeniem społecznym (zadanie II). Na zadanie I przewidziana została kwota 
łączna 755 tys. zł, z czego z rozdziału 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
zaplanowano środki w wysokości 455 tys. zł, a 300 tys. zł zaplanowano w rozdziale 
85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze). Na zadanie dotyczące reintegracji 
osób dotkniętych wykluczeniem społecznym zaplanowano z rozdziału 85154 kwotę 
180 tys. zł. 
 
W związku z ww. dwoma konkursami (realizowanymi przez MOPS) Prezydent 
Miasta Rzeszowa zawarł łącznie 13 umów z 8 podmiotami. Kwota dotacji objęta 
tymi umowami wyniosła 635.000 zł. 
 
Trzeci konkurs, dotyczący zadania ochrony zdrowia - realizował Wydział Zdrowia 
Urzędu Miasta Rzeszowa. W zakresie działań skierowanych na ten cel tj. „ochronę 
zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zadanie przewidywało realizację sześciu 
odrębnych programów, na które w rozdziałach 85153 i 85154 zaplanowano wydatki 
w łącznej wysokości 924.000 zł (w tym z rozdziału 85153 - na profilaktyczne 
programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii - kwotę 20.000 zł).  
 
W związku z ww. konkursem Prezydent Miasta Rzeszowa zawarł łącznie 61 umów 
z 53 podmiotami. Kwota dotacji objęta tymi umowami wyniosła 924.000 zł (cała 
kwota zaplanowana na ten cel w budżecie). 
 
Analizie poddano wszystkie zawarte przez Urząd Miasta Rzeszowa w 2011 r. 
umowy (74), na łączną kwotę 1.559.000 zł, w szczególności w zakresie: składania 
ofert, zawierania umów oraz sposobu i terminu ich realizacji wynikającego ze 
złożonych sprawozdań. Wszystkie zawarte umowy, były umowami na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w rozumieniu art. 16 ust. 1  ww. ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Przydzielanie dotacji odbywało się w ramach ustalonego przez Radę Miasta 
Rzeszowa (uchwała Nr III/52/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.) - „Programu 
współpracy Miasta Rzeszowa na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 
W programie tym wskazano m.in. jakie zadania publiczne realizowane będą 
w 2011 r. (10 zadań), formy współpracy i sposób realizacji programu, tryb 
powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, a także 
podano wysokość środków na realizację programu (6.227.500 zł). 
 
Zadaniem komisji konkursowych było opiniowanie ofert złożonych w otwartych 
konkursach oraz ich rekomendowanie Prezydentowi Miasta z uwzględnieniem 
przeznaczenia i wysokości proponowanej dotacji celem podjęcia decyzji 
o przyznaniu dotacji (§ 12 pkt 4 i 12 programu). 
 
Ustalono, że Komisja konkursowa do opiniowania ofert realizacji zadań w zakresie 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011 r. (tj. zadań finansowanych ze 
środków objętych niniejszą kontrolą NIK) powołana została zarządzeniem 
Prezydenta Rzeszowa Nr VI/77/2011 z dnia 10 marca 2011 r. W jej skład weszło 6 
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osób (Dyrektor Wydziału Zdrowia UM jako przewodniczący i 5 członków), a 
ekspertem z głosem doradczym w dziedzinie pomocy społecznej powołano 
Dyrektora MOPS - Panią Lucianę Rozborską. 
 
 Ustalono, że wszystkie oferty dotyczące realizacji zadań publicznych, 
współfinansowane następnie przez Miasto Rzeszów wpłynęły w terminie 
zakreślonym w ogłoszeniach o konkursach. 
Komisja konkursowa zaopiniowała złożone oferty i w dniu 12 kwietnia 2011 r. 
sporządziła protokół, w którym rekomendowała oferty wybrane do wsparcia dotacją 
Urzędu Miasta. W załączonych zestawieniach podano: podmiot, który uzyskał 
rekomendację, całkowity koszt zadania i wnioskowaną kwotę dotacji (wynikającą 
z oferty) oraz kwotę dotacji proponowaną przez Komisję. 
 
Zarządzeniem Nr VI/134/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. Prezydent Rzeszowa 
rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony 
zdrowia w roku 2011. Załącznikiem do zarządzenia było m.in. zestawienie 
oferentów i kwot dotacji (w poszczególnych zadaniach z programu ochrona zdrowia) 
rekomendowanych wcześniej przez Komisję konkursową. 
 
 Po tym czasie Urząd Miasta (Wydział Zdrowia) informował oferentów 
o przyznaniu im określonych kwot dotacji. 

(dowód: akta kontroli str.: 374-476, 492-763) 
 
 Ustalono, że w następstwie ww. zawiadomień i przed podpisaniem umów - 
oferenci składali do Wydziału Zdrowia zaktualizowane harmonogramy i kosztorysy 
realizacji zadań uwzględniające przyznane kwoty dotacji. Następowało jednak także 
jednoczesne zmniejszanie wskazywanego (deklarowanego) wcześniej udziału 
środków finansowych zleceniobiorcy, stanowiących: udział własny, środki finansowe 
z innych źródeł oraz wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca 
społeczna członków). Przedłożone przez zleceniobiorców kosztorysy były podstawą 
do ustaleń, zawieranych w tym zakresie, w umowach. 
 
 Spośród analizowanych przypadków udzielenia dotacji w zakresie ochrony 
zdrowia (61 podpisanych umów): 
- oferenci wnioskowali o przyznanie dotacji w łącznej wysokości 2.227.015,16 zł (tj. 
241 % zaplanowanej w budżecie i wskazanej w ogłoszeniu Prezydenta Rzeszowa), 
- deklarowali przy tym udział: środków finansowych własnych w wysokości 
669.080,95 zł, środków finansowych z innych źródeł w wysokości 410.443 zł oraz 
wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków) 
w wysokości 348.674,50 zł, co razem stanowiło kwotę 1.428.198,45 zł, 
 
- przyznane w umowach dotacje Miasta Rzeszowa stanowiły kwotę 924.000 zł (tj. 
100% zaplanowanej na ten cel kwoty), 
- ujęta jednocześnie wysokość: środków finansowych własnych zleceniobiorców 
wyniosła 558.537 zł (zmniejszenie o 110.544,28 zł, tj. o 17%), środków finansowych 
z innych źródeł wyniosła 117.906 zł (zmniejszenie o 292.537,10 zł, tj. o 71%) oraz 
wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków) 
wyniosła 173.006 zł (zmniejszenie o 175.668,50 zł, tj. o 50 %), 
- łączna wartość realizowanych w 2011 r. zadań wyniosła 1.773.449 zł, w tym udział 
środków zleceniobiorców przyjęty w umowach wyniósł 849.448,57 zł, co oznacza 
jego zmniejszenie w relacji do deklarowanych w ofertach o 578.749,88 zł, tj. o 
40,5%. 
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 W badanych przypadkach umów stwierdzono, że: 
- w 6 przypadkach (umowy: 49/2011, 52/2011, 53/2011, 54/2011, 56/2011, 58/2011) 
oferenci utrzymali deklarowany udział środków własnych (w tym pięciu otrzymało 
dotację na wnioskowanym w ofercie poziomie, a jeden tj. Stowarzyszeniem ARS 
VIVENDI utrzymało udział własny przy zmniejszeniu wnioskowanej dotacji o 51%), 
- w 11 przypadkach (umowy: 11/2011, 22/2011, 23/2011, 37/2011, 43/2011, 
45/2011, 48/2011, 50/2011, 57/2011, 59/2011, 61/2011) nastąpiło zwiększenie 
deklarowanego udziału środków własnych,  
- w pozostałych 44 przypadkach nastąpiło zmniejszenie deklarowanych kwot 
środków własnych.  
 
 Najwyższe kwotowo zmniejszenie deklarowanego udziału środków 
własnych nastąpiło w przypadku: 
- Zakładowego Klubu Sportowego STAL Rzeszów - umowa nr 1/2011 - zmniejszenie 
o 150.540 zł, tj. o 40% (zmniejszenie dotacji nastąpiło o 569.360 zł, tj. 71%)*, 
- Klubu Pływackiego SOKÓŁ Rzeszów - umowa 28/2011 - zmniejszenie o 81.650 zł, 
tj. o 90% (zmniejszenie dotacji nastąpiło o 70.250 zł, tj. o 78%); 
- CWKS RESOVIA – piłka nożna - umowa 5/2011 - zmniejszenie o 44.335 zł, tj. o 
64 % (zmniejszenie dotacji nastąpiło o 114.055 zł, tj. o 71%), 
- STRZELEC - umowa 9/2011 - zmniejszenie o 37.492 zł, tj. o 63% (zmniejszenie 
dotacji nastąpiło o 17.104 zł, tj. o 53%), 
- UKS CHOW GAR KUNG FU - umowa 29/2011 - zmniejszenie o 34.135 zł, tj. 
o 79,8% (zmniejszenie dotacji nastąpiło o 34.875 zł, tj. o 70%). 
 
*- Ustalono, że Klub sportowy ZKS Stal Rzeszów (dotyczy ww. umowy 1/2011) 
wnioskował w ofercie o dotację w wysokości 799.360 zł, co stanowiło 94,7 % 
wszystkich środków przeznaczonych w budżecie Miasta Rzeszowa na zadanie 
związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne 
formy spędzania czasu wolnego (843.760 zł). 
 
 Kwotowe zmniejszanie udziału własnego następowało w przedziale od 70 zł 
(umowa 6/2011) do wskazanej wyżej kwoty 150.540 zł (umowa 1/2011).  
Spośród umów, w których zleceniobiorcy zmniejszyli deklarowany udział środków 
własnych (innych niż dotacja UM) w 10 przypadkach zmniejszenie tych środków 
przewyższało kwotę zmniejszenia przez Komisję konkursową wnioskowanej dotacji 
(umowy: 7/2011, 9/2011, 10/2011, 16/2011, 27/2011, 28/2011, 36/2011, 40/2011, 
47/2011, 51/2011). 
 
 Najwyższe procentowe zmniejszenie deklarowanego udziału środków 
własnych nastąpiło w przypadkach: 
- Parafia p.w. Chrystusa Króla - umowa 18/2011 - 92% zmniejszenie środków 
własnych z 34.407 do 2.700 zł (wnioskowaną dotację zmniejszono o 31 %), 
- ww. Klub Pływacki Sokół - umowa 28/2011 - 90% zmniejszenie środków własnych 
z 90.250 zł do 8.600 zł (wnioskowaną dotację zmniejszono o 77,8%), 
- Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO - umowa 39/2011 - 82% zmniejszenie 
środków własnych z 7.200 zł do 1.305 zł (wnioskowaną dotację zmniejszono o 82%) 
- ORŁY RZESZÓW - umowa 36/2011 - 82 % zmniejszenie środków własnych 
z 38.520 zł do 7.000 zł (wnioskowaną dotację zmniejszono o 59%). 
 
 Procentowe zmniejszanie udziału własnego następowało w przedziale od 
1,2% (umowa 17/2011) do ww. 92% (umowa 18/2011). 
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 W przypadku zadań obsługiwanych przez MOPS (13 umów) także wystąpiło 
zmniejszanie deklarowanych kwot środków innych niż dotacja, stanowiących: udział 
własny, środki finansowe z innych źródeł, wkład osobowy (w tym świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków). 
 Zleceniobiorcy, w złożonych ofertach deklarowali środki własne (inne niż 
dotacja UM) w wysokości 1.141.524 zł, przy dotacji w wysokości 853.317 zł, a 
w podpisanych umowach udział ten wyniósł 565.133 zł, przy uzyskanych dotacjach 
w wysokości 635.000 zł. Spadek deklarowanych środków własnych wyniósł więc 
576.391 zł, co stanowiło 50,5% deklarowanych w ofertach kwot. W tym czasie 
spadek postulowanej we wnioskach dotacji wyniósł 218.317 zł, co stanowiło 25,6%. 
 
 W 12 przypadkach (spośród 13) nastąpiło zmniejszenie postulowanej kwoty 
dotacji od 12,5% do 51% (Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 
w Rzeszowie otrzymało wnioskowaną dotację na zadanie dotyczące reintegracji 
osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i utrzymało deklarowany udział innych 
środków). W tym czasie, w 11 przypadkach zmniejszenie tzw. środków własnych 
nastąpiło w wysokości od 4,8% do 84,5%. Tylko w jednym przypadku (Akcja 
Katolicka Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie - umowa 33/2011) udział tych 
środków wzrósł o 15,5%, w sytuacji zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji 
o 31%. 
 
 Ustalono, że wystąpiły przypadki zmniejszenia środków własnych (innych 
niż dotacja) znacznie powyżej poziomu zmniejszenia wnioskowanej kwoty dotacji 
Urzędu Miasta, w szczególności np.: 
- Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w trzech zadaniach 
zmniejszyła deklarowany udział środków innych niż dotacja UM - od 54% do 84,4%, 
w sytuacji gdy zmniejszenie dotacji nastąpiło w przedziale od 26% do 39% (w 
przypadku zadania prowadzenia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci 
przy ul. Hoffmanowej 23 w Rzeszowie relacja ta wynosiła 84,4% do 32,6%); 
- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w trzech zadaniach 
zmniejszyło deklarowany udział środków innych niż dotacja UM - od 50% do 82%, w 
sytuacji gdy zmniejszenie dotacji nastąpiło w przedziale od 15% do 40%; 
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. 
w Rzeszowie w jednym zadaniu zmniejszyło deklarowany udział środków innych niż 
dotacja UM o 75,6%, w sytuacji gdy zmniejszenie dotacji wyniosło 38%; 
- Parafia pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie w zadaniu dotyczącym prowadzenia 
świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci przy ul. ks. Jałowego 37 
w Rzeszowie - zmniejszyła deklarowany udział środków innych niż dotacja UM o 
62,5 %, w sytuacji gdy zmniejszenie dotacji wyniosło 12,5 %. 
 
W ośmiu przypadkach zmniejszenie środków własnych przewyższało kwotę 
zmniejszenia wnioskowanej dotacji dokonane przez Komisję konkursową (umowy 
7/2011, 9/2011, 11/2011, 24/2011, 27/2011, 26/2011, 35/2011, 36/2011). 

(dowód: akta kontroli str.: 374-476, 492-763) 
 
 Wskazany wcześniej Program współpracy Miasta Rzeszowa na 2011 rok 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (uchwała Nr III/52/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.) zakładał, że Miasto 
współpracować będzie z podmiotami - prowadzącymi działalność statutową w 
dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres współpracy (§ 4 pkt 2). 
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Ogłoszenie o konkursie także zawierały wskazanie, że do udziału w nim 
dopuszczony zostanie podmiot, którego statutowe cele są zbieżne z zadaniami 
określonymi w ogłoszeniu o konkursie (II.4.2), a oferta uznana zostanie za 
poprawną wówczas gdy działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną 
zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (II.7.6). 
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w art. 11 ust. 1 
stanowi, że organy administracji publicznej: 
1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące 
działalność statutową w danej dziedzinie; 
2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. 
 
 Ustalono, że zgromadzona na etapie składania ofert dokumentacja, a w 
szczególności statuty niektórych jednostek - zawierały ograniczenia, co do terenu 
ich działania, wskazywanego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). 
W szczególności podmioty te ograniczały ten teren do: Miasta Rzeszów, Gminy 
Rzeszów, Województwa Podkarpackiego, Miasta Rzeszów i okolic/rejonu itp.. 
 
W statutach złożonych wraz z ofertami do Wydziału Zdrowia w 2011 r. - teren 
działania węższy niż obszar Rzeczypospolitej Polskiej deklarowało 29 podmiotów, 
w tym: 7 podało Gminę Rzeszów, 11 Miasto Rzeszów oraz 11 Województwo 
Podkarpackie. 
 
W złożonych ofertach, bądź następnie w dokumentacji dotyczącej rozliczenia 
pobranych środków, niektóre z ww. 29 podmiotów zadeklarowały prowadzenie 
zadań poza terytorium ich statutowej działalności, w szczególności dotyczyło to 
organizowania: zawodów, zajęć sportowych, rajdów kolonii i obozów, na których 
realizowane były dotowane cele przewidziane w zadaniu ochrony zdrowia i 
przeciwdziałania alkoholizmowi. 
 
Przypadki takie stwierdzono w 18 umowach zawartych z 16 podmiotami (dwa 
podmioty realizowały po dwa zadania), tj: 3/2011, 5/2011, 8/2011, 11/2011, 
13/2011, 15/2011, 17/2011, 19/2011, 21/2011, 23/2011, 24/2011, 32/2011, 41/2011, 
42/2011, 43/2011, 46/2011, 47/2011, 60/2011. Łączna kwota dotacji wynikająca 
z tych umów wyniosła 285.300 zł. 
 
 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych zawierało 
postanowienia dotyczące przedstawienia i oceny oferty pod kątem kalkulacji 
kosztów realizacji zadania, obowiązki oferenta dotyczące wskazania prowadzenia 
przez niego odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej, spójności pomiędzy 
celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem 
poszczególnych planowanych działań a kosztorysem zadnia i oczekiwanymi 
efektami realizacji. 
W zawartych umowach zawierano także postanowienia, z których wynikało, że 
przychody uzyskiwanych w toku realizacji dotowanych zadań powinny zostać 
wykorzystane przez zleceniobiorcę na cele określone w tych umowach (§ 2 pkt 3). 
 
W kontroli ustalono, że wszystkie zawarte przez Miasto Rzeszów umowy objęte 
niniejszą kontrolą NIK - były umowami w zakresie wspierania zadania publicznego. 
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 W kontroli ustalono, że w złożonych ofertach realizacji zadań publicznych 25 
podmiotów (w 28 zadaniach) wskazało, że prowadzi odpłatną działalność pożytku 
publicznego. Dotyczyło to następujących umów: 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011, 
5/2011, 6/2011, 7/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 16/2011, 20/2011, 23/2011, 
24/2011, 27/2011, 28/2011, 29/2011, 30/2011, 32/2011, 35/2011, 38/2011, 42/2011, 
47/2011, 50/2011, 55/2011, 57/2011, 59/2011, 61/2011. 
W 16 przypadkach umów - w złożonych ofertach (w tabeli dotyczącej 
przewidywanych źródeł finansowania zadania publicznego) zleceniobiorcy nie 
deklarowali żadnych kwot z tytułu wpłat i opłat adresatów zadania publicznego. 
Następnie w zawartych umowach - w dwóch przypadkach środki takie zostały 
wykazane (Klub Pływacki SOKÓŁ Rzeszów - umowy 27/2011 i 28/2011). 
 
W pozostałych 12 przypadkach - deklarowano w ofertach udział środków z tytułu 
wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, z czego następnie w 2 przypadkach 
zawarte umowy nie przewidywały już takiego udziału (Szkolny Klub Sportowy 
IGNAŚ - umowa 42/2011, CWKS RESOVIA – piłka nożna - umowa 5/2011). 
 
Ustalono, że np. Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, która w ramach 
umowy 32/2011 nie deklarowała żadnych środków pochodzących z tytułu wpłat 
i opłat adresatów zadania publicznego - na swojej stronie internetowej 
(www.niewczas.com/index.php?id=cennik) publikuje cennik opłat za treningi. Cennik 
nie zawiera informacji o ewentualnych uprawnionych do bezpłatnych zajęć 
sportowych (np. finansowanych z dotacji UM). 
 
Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie realizowała w 2011 r., w ramach 
organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego, zadanie pod nazwą  „Żyj zdrowo bezalkoholowo - żyj 
zdrowo na sportowo”. 
Środki przeznaczone z dotacji (umowa 32/2011) wykorzystano na sfinansowanie 
kosztów transportu (5.160), noclegów (4.740), wynajmu hali (14.700) oraz zakupów 
sprzętu (400). 

(dowód: akta kontroli str.: 374-476, 492-763) 
 
Ustalono, że w roku 2012 Urząd Miasta, w ramach zadania na organizację zajęć 
sportowych i imprez towarzyszących itp. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i 
młodzieży, jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu przyznał dotacje m.in. 
następującym organizacjom: 
- Akademii Karate Tradycyjnego w Rzeszowie - 25.000 zł, 
- Rzeszowskiemu Klubowi TAEKWON-DO -2.000 zł, 
- Klubowi Pływackiemu „SOKÓŁ” Rzeszów - 30.000 zł (dwie umowy), 
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „CHOW GAR KUNG FU” - 15.000 zł. 
Wskazane wyżej organizacje na swoich stronach internetowych publikują cenniki 
opłat za uczestnictwo w zajęciach sportowych. 

(dowód: akta kontroli str.: 583-592) 
 
 Analiza dokonanych wydatków związanych z umowami o dotacje 
sporządzanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie wykazała, że zadania będące przedmiotem tych umów zostały 
prawidłowo określone i zwymiarowane, w szczególności w załącznikach do umowy 
jakimi były złożone wcześniej oferty na realizację tych zadań. 
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 W umowach w zakresie ochrony zdrowia zawierano zapisy dotyczące 
procentowego udziału dotacji w kosztach zadania publicznego, przyjmując dla 
każdej umowy, że udział ten wynosi nie więcej niż 70 %, nawet w przypadkach gdy 
z wyliczenia matematycznego wynikało, że jest on znacznie niższy. 
Prowadziło to do tego, że zleceniobiorcy mogli w trakcie realizacji zadania, aż do 
czasu jego rozliczenia - zmniejszyć swój udział w zadaniu do 30 %. 
 
Szczególnym przypadkiem była w tym zakresie umowa zawarta z Rodzinnym 
Klubem Sportowym BOLESŁAW (umowa 43/2011) gdzie zleceniobiorca deklarował 
udział środków własnych w wysokości 46.750 zł, co przy dotacji w kwocie 5.000 zł 
stanowiło 90,34 % wartości zadania. 
W rozliczeniu zleceniobiorca poinformował, że: „Z przyczyn organizacyjnych nie 
mógł się odbyć obóz letni. Termin obozu został przesunięty na czas ferii zimowych. 
Kwota przeznaczona ze środków własnych na zakup piłek, transport oraz obsługę 
finansową zostanie wykorzystana do końca sezony ligowego czyli do maja 2012.” 
Całkowity wykazany koszt zadania wyniósł 16.718,68 zł (z planowanych 51.750 zł) 
jednak przyznana dotacja nie przekroczyła 70% kosztów zadania. Tym samym 
sprawozdanie przyjęto w dniu 8 lutego 2012 r. informując, że zmniejszenie udziału 
własnego nie spowodowało naruszenia procentowego udziału dotacji w kosztach 
zadania (70%). 
 
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku umowy z UKS – TKKF SIÓDEMKA 
(umowa 23/2011) gdzie koszt zadania wykazany w sprawozdaniu wyniósł 57.079,34 
zł, z planowanego pierwotnie w umowie 132.200 zł (po aneksie z dnia 17 listopada 
2011 r. - zakładano jeszcze 111.087,34 zł). Tym samym udział dotacji (18.000 zł) 
w zadaniu wzrósł z planowanych w umowie 13,62 % do 31,5 %. 
Sprawozdanie zaakceptowano, z takim samym jak w umowie 43/2011 
uzasadnieniem. 
 
 W każdej analizowanej umowie zawierano postanowienia dotyczące terminu 
realizacji zadania, co miało następnie wpływ na termin złożenia sprawozdania 
z jego wykonania (przyjęto 30 dni, od dnia zakończenia realizacji zadania). 
Ustalono, że zleceniobiorcy dochowywali tych terminów i w każdym przypadku 
składali sprawozdania w formie określonej przepisami rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.11.6.25).  
 
Sprawozdania analizowane były przez pracowników Wydziału Zdrowia, którzy 
w przypadku stwierdzenia uchybień występowali o usuwanie błędów lub 
uzupełnienie sprawozdania we wskazanym terminie. W tych przypadkach składane 
były korekty sprawozdań. 
Nie stwierdzono przypadku odmowy akceptacji sprawozdania, co skutkowałoby 
wszczęciem procedury administracyjnej zmierzającej do określenia zwrotu dotacji 
lub jej części. 
Przyjęcie sprawozdania skutkowało uznaniem rozliczenia dotacji. Środki 
niewykorzystane były zwracane na konto Urzędu wraz z odpowiednimi odsetkami. 
Ustalono, że w zakresie dotacji na ochronę zdrowia zwrócono na rachunek Urzędu 
kwotę 16.595,40 zł (w tym 93,43 zł odsetek). 
Ze złożonych sprawozdań (o ile podawano takie dane) wynikało, że 
z alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które finansowane były badanymi 
środkami, w 2011 r. skorzystało co najmniej 3.998 osób. 
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Stwierdzono, że pracownicy Wydziału Zdrowia w trakcie roku przeprowadzali 
u zleceniobiorców kontrole związane z realizacją umów, a w szczególności w 
zakresie zgodności prowadzenia zajęć sportowych ze złożonymi w ofertach 
harmonogramami tych zajęć. Przeprowadzono łącznie 60 takich kontroli.  
W przypadku stwierdzenia uchybień (stwierdzenia nieprowadzenia zajęć), do 
zleceniobiorców wysyłano wezwania o złożenie wyjaśnień i stosownych dzienników 
prowadzenia zajęć. 
Przedmiotem kontroli nie było natomiast stosowanie przez zleceniobiorców 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W zawartych umowach 
zobowiązywano zleceniobiorców do ich stosowania przy zamówieniach opłacanych 
z dotacji (§ 5). 
 
Analiza złożonych dokumentów i faktur dokonana przez NIK wykazała, że w tym 
zakresie mogą występować znaczne rozbieżności związane z wydatkowaniem 
środków na zakup sprzętu sportowego np.: Fundacja Pomocy Wzrastanie (umowa 
nr 31/2011) zakupiła sprzęt sportowy tj. stół do tenisa za kwotę 2.500 zł, w sytuacji 
gdy Stowarzyszenie Przyjaciół DK STARONIWA (umowa 33/2011) zakupiło 2 stoły 
do tenisa za cenę 1.600 zł 
 
Prezydent Tadeusz Ferenc wyjaśnił w tej sprawie, że „[…] Podpisując sprawozdanie 
z wykonania zadania publicznego, realizator tego zadania składa oświadczenie, iż 
zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w 
ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 
zm.). 
Miasto Rzeszów może kontrolować prawidłowości wykonywania zadania 
publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz 
środków własnych w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu - 
przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 
Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne. 
Korzystając z uprawnień, wynikających z § 9 ust 1 w związku z § 6 ust. 2 umów 
o wsparcie realizacji zadań publicznych, Miasto Rzeszów będzie sukcesywnie 
weryfikowało inne, niż brane pod uwagę w czasie zatwierdzania sprawozdań 
końcowych, formalno-prawne aspekty prowadzenia zlecanych zadań publicznych.” 
 
Analiza złożonych rozliczeń dotacji nie wykazała przypadków, w których dokonany 
wydatek mógłby zostać wprost uznany za niekwalifikowalny, w myśl przepisów 
ustawy o wychowaniu w i trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub sprzeczny 
z aktami wydanymi przez organy stanowiące Miasta Rzeszowa lub Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. 
 
W ogłoszeniu o otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia 
podano np. że przyznane środki finansowe nie mogą być wykorzystane m.in. na 
działalność religijną (I.4.10). Ustalono, że zleceniobiorcami zadań były m.in.: Parafia  
p.w. Chrystusa Króla (umowy 18/2011 i 51/2011), Akcja Katolicka Diecezji 
Rzeszowskiej (umowa 45/2011) oraz Fundacja NOWE ŻYCIE (umowa 49/2011), 
która organizowała pielgrzymki trzeźwościowe do Częstochowy i Kalwarii 
Pacławskiej. 
 
Prezydent Tadeusz Ferenc na pytanie o to, w jaki sposób Miasto Rzeszów 
w przypadkach ww. umów zabezpieczyło realizację postanowień zawartych 
w punkcie I.4.10 ogłoszenia o konkursie, które stanowią, że środki finansowe 
uzyskane w ramach dotacji nie mogą być wykorzystane na działalność religijną 
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wyjaśnił, że „ […]  Wydaje się, iż nawet, jeśli zadania publiczne zlecane są na rzecz 
organizacji określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (czyli osoba prawna lub jednostka organizacyjna, działająca na 
podstawie przepisów ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków 
wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), nie jest 
to jednoznaczne z uznaniem, że przedmiotem zleconego zadania będzie 
działalność o charakterze religijnym. 
O ile bowiem sama czynność, czyli udział w pielgrzymce do miejsc kultu religijnego, 
niewątpliwie przynależy do ugruntowanego w polskiej tradycji systemu praktyk 
religijnych obrządku rzymsko-katolickiego, to jednak celem, który został osiągnięty 
dzięki wsparciu zadania ze środków publicznych, nie było krzewienie wiary 
katolickiej ale utwierdzanie Anonimowych Alkoholików w słuszności decyzji 
o podjęciu walki z nałogiem alkoholowym.” 

(dowód: akta kontroli str.: 374-476, 492-763, 865-895) 
 
 Analiza złożonych sprawozdań pod kątem rzetelności wykazywanych w nich 
wielkości i kwot wykazała, że: 
1. Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA w toku realizacji dwóch umów (tj. 46/2011, 
60/2011) wykazał organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży w Zakopanem. 
W rozliczeniu kosztów transportu wykazał analogiczne pod względem formalnym 
i rachunkowym faktury, w których przyjęto odległość Rzeszów-Zakopane-Rzeszów - 
w ilości 620 km za cenę 4,5 zł netto za jeden kilometr (+ vat 8% w kwocie 223,2 zł). 
Faktury 47/2011 z 12 maja 2011 r. i 81/2011 z 9 lipca 2011 r. wystawiła firma - 
Usługi Transportowe Stanisław Krawiec, Wola Raniżowska. 
Umowę 60/2011 opisano także wcześniej (punkt 4.1 wystąpienia), w zakresie 
ustaleń dotyczących prowadzonych w Urzędzie kontroli wewnętrznych. 
Z informacji pozyskanych z portali maps.google.pl oraz targeo.pl wynika, że 
odległość z Rzeszowa do Zakopanego nie przekracza 240 km, w co najmniej trzech 
wariantach trasy. 
 
Dokumentacja zawartych umów nie zawierała także żadnych informacji z których 
wynikałoby uzgodnienie innej (dłuższej) trasy przejazdu z Rzeszowa do 
Zakopanego i przyjęcia tych ustaleń w czterech przypadkach transportu. 
Ogłoszenie o konkursie zawierało ponadto postanowienia, że transport powinien 
obejmować wyłącznie koszty z Rzeszowa do miejsca docelowego i z powrotem 
(III.22). 
 
2. Akademicki Klub Sportowy w ramach realizacji umowy 41/2011 przedłożył m.in. 
dwa dzienniki zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w których wykazano po 100 
godzin zajęć w okresie od 1 do 12 sierpnia 2011 r., co średnio na każdą dobę cyklu 
(12 dni) stanowiło 8,3 godziny treningu piłki siatkowej i imprez towarzyszących.  

(dowód: akta kontroli str.: 374-476) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1. Na etapie - od wyboru ofert przez Komisję Konkursową do podpisania umów - 
dokonywano zmniejszania wskazywanego (deklarowanego) wcześniej przez 
oferentów udziału środków finansowych stanowiących: udział własny, środki 
finansowe z innych źródeł, wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca 
społeczna członków). Zmniejszenia te były często nieproporcjonalne do 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zmniejszenia wnioskowanych kwot dotacji, a w wielu przypadkach znacznie 
przewyższały te wielkości. 
 
2. Akceptowanie bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w umowach 
o dotację, „zaktualizowanych” przez oferentów kosztorysów zadań - następowało 
bez uzyskania opinii Komisji Konkursowej, powołanej do oceny złożonych 
w konkursach ofert. 
 
3. Zakres zadań realizowany przez niektóre podmioty, z którymi w 2011 r. zawarto, 
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowy 
o wsparcie zadań w formie dotacji - wykraczał poza ich statutową działalność 
związaną z przyjętym przez te organizacje terenem działania. 
 
4. Stwierdzono przypadki składania ofert o wsparcie w formie dotacji realizacji 
zadań publicznych, w których nie wskazywano żadnego udziału środków 
pochodzących z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego - pomimo iż 
organizacja ta deklarowała prowadzenie odpłatnych form prowadzenia działalności, 
i działalność ta miała związek z zakresem zadania przyjętym w umowie. 
Stwierdzono także przypadki, że deklarowanych w ofercie środków z tego tytułu, nie 
uwzględniano następnie w podpisywanych umowach. Uzyskiwanie ewentualnych 
dochodów związanych  z realizacją dotowanego zadania publicznego nie było też 
przedmiotem żadnej kontroli realizacji zadania przez Urząd Miasta. 
 
5. We wszystkich umowach o dotację, zawartych w ramach zadania ochrony 
zdrowia zawarto zapisy, że procentowy udział dotacji w kosztach zadania 
publicznego wynosi „nie więcej niż 70%” (§ 4 umowy) w sytuacji, gdy 
w rzeczywistości udział ten był znacznie niższy, co stwarzało zleceniobiorcom 
możliwość zmniejszania udziału środków własnych w trakcie realizacji zadnia, a tym 
samym przyjętego w umowie zakresu rzeczowego zadania. 
 
6. Stwierdzono przypadki nierzetelnych rozliczeń związanych z przedkładanymi 
fakturami dotyczącymi finansowanych środkami z dotacji kosztów transportu oraz 
czasu prowadzenia zajęć sportowych i związanych z tym kosztów wynagrodzeń dla 
osób prowadzących zajęcia. 
 
ad. 1 i 2 Art. 15 ust. 1 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie stanowi, że organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert 
m.in.:  
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 [tj. wspierania wykonywania 
zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji - 
przypis kontrolerów], uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub 
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę 
społeczną członków; 
Ustęp 2a tego artykułu stanowi, że organ administracji publicznej ogłaszający 
otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych 
ofert. 
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Zadania komisji konkursowych określone były także w ogłoszeniach otwartych 
konkursów na realizację zadań publicznych oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Rzeszowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej, w którym ustalono także 
regulamin prac komisji. 
 
W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu ochrony 
zdrowia zawarto ponadto regulacje, że: 
- złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub 
przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (II.9); 
- kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie (II.11),  
- złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu lub korekcie (II.12), 
- oferent może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji niższej 
niż oczekiwana (III.3). 
W punkcie III.4 ogłoszenia zawarto zapis, że oferent decydujący się na zawarcie 
umowy o wsparcie wykonania zadania powinien przedstawić w ciągu 7 dni: 
- zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy; 
- zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy. 
 
 W złożonych wyjaśnieniach dotyczących przyczyn zmniejszania, na etapie 
od wyboru ofert przez Komisję do podpisania umów o dotację, deklarowanego 
przez zleceniobiorców w ofertach udziału środków własnych (innych niż dotacja) 
Pan Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa podał m.in., że „opinia komisji 
konkursowej nie ma charakteru wiążącego, a organem powołanym do wyboru ofert 
jest organ administracji publicznej ogłaszający konkurs. Wskazane regulacje 
zawarte w ogłoszeniu o konkursie nie miały na celu ograniczania organizacji 
pozarządowych w ich działaniu, polegającym na zmniejszaniu deklarowanego 
w pierwotnej ofercie.  
Postanowienia stanowiące, iż złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani 
korekcie, dotyczą okresu pomiędzy ich złożeniem a rozstrzygnięciem konkursu – 
czyli de facto decyzją wyrażoną w formie zarządzenia o przyznaniu, bądź nie, 
określonemu podmiotowi, konkretnej kwoty dotacji, jednak bez wskazywania 
szczegółowego, rzeczowego zakresu przeznaczenia środków publicznych oraz bez 
zobowiązania dotowanego podmiotu do przekazania konkretnej kwoty środków 
własnych, niezbędnych do osiągnięcia celu, zakładanego w ocenianej ofercie. 
Z uwagi na permanentność występowania sytuacji ograniczenia środków 
publicznych w stosunku do potrzeb społecznych, identyfikowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej w różnych obszarach publicznych, również w obszarze 
ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi, decyzja o przyznaniu dotacji na 
realizację zaproponowanego przez organizację pozarządową zadania, stanowi 
kontrpropozycję, w stosunku do złożonej przez tą organizację, oferty realizacji 
zadania publicznego. 
Organizacji pozarządowej przysługuje prawo aktualizacji dokumentów, opisujących 
sposób realizacji zadania publicznego, w tym jego kosztorys, wydaje się bowiem, że 
trudno oczekiwać od podmiotów prowadzących działalność nie nastawioną na zysk, 
iż ograniczone środki własne, pochodzące najczęściej z wpłat adresatów zadań 
publicznych, rzadziej zaś od sponsorów prywatnych, czy będące przychodami, 
uzyskiwanymi z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej, będą one 
przeznaczały na pokrycie zwiększonych, tak w ujęciu procentowym, jak również 
finansowym - kosztów własnych, po to by niejako ratować pierwotnie 
zaproponowany zakres rzeczowy zadań publicznych, w sytuacji ograniczania tego 
zakresu przez organ zlecający wykonanie zadania.” 
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Pani Luciana Rozborska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzeszowie w spawie zmniejszania udziału środków własnych oferentów podała, 
że „Zmniejszenie środków własnych deklarowanych przez organizację, po 
przyznaniu dotacji, następuje tylko w odniesieniu do podmiotów, które otrzymały 
niższą dotację od tej , o którą się ubiegały i w stosunku do tych podmiotów, które 
pomimo jej zmniejszenia dają gwarancję właściwej realizacji zadania, wynikającej 
między innymi z dotychczasowych doświadczeń i długoletniej współpracy 
z podmiotem.” 
 
Na pytanie o to - w jaki sposób Komisja Konkursowa (bądź ktoś inny) weryfikowała 
zaktualizowane kosztowo oferty pod kątem wymogów określonych w art. 15 ust 1 
ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w sytuacji gdy 
zakres rzeczowy zadania pozostawał niezmieniony przy niższych kosztach 
całkowitych - czy oceniana była rzetelność pierwotnie wykazywanych kosztów tego 
zadania lub jego części: 
Prezydent Tadeusz Ferenc wyjaśnił, że „Harmonogramy, opisy oraz kosztorysy 
realizacji zadań publicznych, przedstawiane przez organizacje pozarządowe jako 
aktualizacja ofert, po przyznaniu dotacji, weryfikowane są przez pracowników 
Wydziału Zdrowia pod kątem poprawności rachunkowej oraz wewnętrznej 
spójności, bowiem dokumenty te stanowią podstawę do sporządzenia umowy 
o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
Współpraca, jaką Gmina Miasto Rzeszów prowadzi z organizacjami 
pozarządowymi, w celu zaspokojenia potrzeb społeczności Naszego Miasta ma 
wieloletnią tradycję, na którą składają się różnorodne aspekty. 
W przypadku współpracy o charakterze finansowym, której podstawową formą jest 
zlecanie realizacji zadań publicznych, rzetelność podmiotu stawiana jest na 
pierwszym miejscu […]. 
To rolą organu zlecającego jest dokonanie oceny słuszności przyjętych założeń 
kosztorysowych. Ocena ta najczęściej polega na porównaniu obecnie 
proponowanego zakresu rzeczowego, z zakresem zadań, realizowanych w latach 
poprzednich. [...]”. 
 
Pani Luciana Rozborska podała w tej kwestii, że „[…] Przedstawiona kalkulacja 
kosztów realizacji konkretnego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego jest jednym z kryteriów, które zgodnie z art. 15 ustawy o 
działalności pożytku publicznego, są brane pod uwagę przy ocenie ofert, ale nie 
jedynym i nie najważniejszym. Równie ważne są dotychczasowe doświadczenia 
współpracy z podmiotem, jego profesjonalizm i rzetelność w realizacji zadania. 
 Przyjęcie zaktualizowanej oferty następuje po jej uzgodnieniu z organem 
merytorycznym, który poza wymogami określonymi w art. 15 ustawy o działalności 
pożytku publicznego, bierze pod uwagę rzeczywiste zaangażowanie podmiotu w 
realizację zadania z uwzględnieniem specyfiki jego działalności, a także specyfiki 
funkcjonowania organizacji pozarządowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 764-864, 865-895) 
 
ad. 3. Prezydent Tadeusz Ferenc, w sprawie przyczyn dla których Urząd Miasta 
Rzeszowa w 2011 r. wspierał w formie dotacji pozastatutową działalność niektórych 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, uznając złożone przez nich oferty za poprawne wyjaśnił, że „zgodnie z 
ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
ochrony zdrowia na 2011 r. Dział II. ust. 7 pkt 6, oferta jest uznana za poprawną, 
gdy działalność statutowa (działalność statutowa nieodpłatna lub odpłatna) 
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podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem 
konkursu. 
Wskazane […] stowarzyszenia i kluby sportowe prowadzą działalność o zasięgu 
lokalnym lub regionalnym, ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb odpowiednio 
mieszkańców Rzeszowa lub województwa podkarpackiego. Prowadzenie przez te 
podmioty działalności poza wskazanym w statutach terenem działania nie 
przesądza o prowadzeniu działalności pozastatutowej. 
Zarówno punkt II.4.2., jak i II.7.6 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na 2011 r. dotyczą zbieżności celów 
działania organizacji pozarządowej, która ubiega się o dotację - z zakresem zadań 
publicznych, zdefiniowanych w tym ogłoszeniu. 
W świetle tych wyjaśnień właściwe wydaje się, że opiniując ofertę realizacji zadania 
publicznego, Komisja Konkursowa bada zgodność działalności statutowej (odpłatnej 
i nieodpłatnej) organizacji ubiegającej się o udzielenie dotacji, z przedmiotem 
konkursu, nie zaś zadeklarowany w statucie teren prowadzenia tej działalności.” 

(dowód: akta kontroli str.: 374-476, 865-895) 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli statutowa działalność jednostek organizacyjnych 
(w tym stowarzyszeń), oznacza nie tylko przedmiot tej działalności, ale także 
wskazany w statucie teren, na którym organizacja działa, zgodnie z wolą jej 
założycieli. Prezydent Miasta Rzeszowa, w tym wypadku także jako organ 
nadzorujący stowarzyszenia, nie powinien wspierać finansowo działalności 
prowadzonej poza statutowo określonym terenem ich działania. 
 
ad. 4 W sprawie sposobu, w jaki Urząd Miasta weryfikuje i sprawdza rzetelność 
złożonych przez zleceniodawców ofert, a następnie sprawozdań i rozliczeń, pod 
kątem przychodów uzyskiwanych w toku realizacji dotowanych zadań, ich 
rachunkowego wyodrębniania (celem weryfikacji adresatów objętych zadaniem 
publicznym) - Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc wyjaśnił, że „[…] Ofertę, która 
nie zawiera wskazanych środków od adresatów zadania publicznego, jako źródeł 
finansowania realizacji zadania, w sytuacji, gdy podmiot deklaruje, iż taką 
działalność prowadzi, należy uznać za poprawną, albowiem deklarowanie przez 
oferentów realizacji zadań publicznych prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego nie jest tożsame z pobieraniem wpłat i opłat od adresatów zadań 
publicznych – sytuacja ta może wystąpić, bądź też nie, w zależności od szeregu 
okoliczności, które jednak można sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest 
pozyskiwanie środków na działalność statutową. 
Wpłaty i opłaty, pobierane od adresatów zadań publicznych są tylko jednym z wielu 
źródeł finansowania organizacji pozarządowych. 
Wydaje się, że bez znaczenia dla omawianej kwestii pozostają postanowienia, 
zawarte w punktach II.7.8 oraz II.7.11 ogłoszenia o konkursie ofert. […] 
Wyodrębnienie przez zleceniodawców przychodów, wykorzystywanych do realizacji 
zadania publicznego, w kontekście źródeł ich uzyskania, powinno nastąpić – 
zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego – na 
podstawie wyodrębnienia dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej 
zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób 
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 
[…] Przedstawiane do sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych, 
ewidencje przychodów i rozchodów, podlegają wnikliwej analizie formalno – 
rachunkowej, pod kątem zgodności informacji, w nich zawartych z danymi, 
wykazanymi w sprawozdaniach. 
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Trudno natomiast odnieść się do uwagi na temat umieszczenia, przez Akademię 
Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, cennika opłat za treningi, w których nie ma 
informacji o ewentualnych uprawnionych do bezpłatnych zajęć, ponieważ zajęcia – 
ani nieodpłatne (jeżeli takowe występują), ani też te, za które AKT w Rzeszowie 
pobiera wynagrodzenie – nie są przedmiotem zlecanego zadania publicznego.” 

(dowód: akta kontroli str. 865-895) 
 

ad. 5 Prezydent Tadeusz Ferenc w sprawie przyjmowania w umowach stałej 
i sztywnej procentowej stawki udziału dotacji w kosztach zadania wyjaśnił, że 
„Cytowany zapis jest zgodny z punktem II.14. ogłoszenia o konkursie, stanowiącym, 
iż „Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. 
Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu nie może 
przekroczyć 70 % kosztów celowych do wykonania zadania”. 
Już wcześniej Wydział Zdrowia dostrzegł zasygnalizowany problem 
nieadekwatności założeń sposobu realizacji zadania publicznego, zawartych 
w ofercie oraz aktualizacji kosztorysu do budżetu, określonego w umowie 
o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
Część umów podpisanych w bieżącym roku zawiera już rzeczywiste proporcje 
finansowania zadania publicznego.” 
 
ad. 6. Prezydent Tadeusz Ferenc w sprawie uznania kosztów wynikających z ww. 
faktur transportu do Zakopanego (przewidujących odległość 620 km) wyjaśnił, że 
„Przedstawione w załączeniu do pisma z dnia 08.11.2012 r. wydruki ze stron 
internetowych, nie pokrywają się z faktyczną trasą przewozu dzieci i młodzieży, 
w ramach realizacji zadań, określonych w umowach Nr 46/2011 i 60/2011. 
Zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami, uzyskanymi od Zarządu Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „SZÓSTKA” informuję, że trasa przejazdu z Rzeszowa do 
Zakopanego przebiegała w przez następujące miejscowości: Rzeszów, Babica, 
Czudec, Strzyżów, Jasło, Gorlice, Ujście Gorlickie, Krynica Zdrój, Piwniczna Zdrój, 
Rytro, Czorsztyn, Gmina Bukowina Tatrzańska, Cyrhla, Zakopane i zgodnie ze 
wskazaniami strony http://goo.gl/maps/lggqs jej długość wynosi około 315 km. 
Trasa przejazdu uwzględniała możliwość skorzystania przez osoby 
niepełnosprawne (z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz z autyzmem) 
z bezpiecznego i w miarę komfortowego udziału w realizacji zadania - przejazd 
autokaru z miejsca w pobliżu zamieszkania bez obciążania dodatkowym dojazdem 
opiekunów prawnych tychże osób do Rzeszowa (dzieci wsiadały do autokaru na 
trasie). 
Trasa przejazdu powrotnego uwzględniała również bezpieczny powrót wszystkim 
osobom niepełnosprawnym do miejsca zamieszkania i powierzenie ich 
bezpośrednio opiekunom prawnym/rodzicom. 
Według oświadczenia Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZÓSTKA”, 
wybór drogi przejazdu zawsze konsultowany jest z osobą uprawnioną do kierowania 
pojazdem w tym przypadku - zawodowym kierowcą, uprawnionym do przewozu 
osób, w tym dzieci i młodzieży. 
Uwzględniając zapisy statutowe Klubu, potrzeby i możliwości podopiecznych 
uwzględniono również zasadność przejazdu taką trasą, która posiada 
niezaprzeczalne walory turystyczno-krajoznawcze. Uczestnicy biorący udział we 
wszystkich wyjazdach organizowanych przez Klub otrzymują również możliwość, 
często po raz pierwszy w życiu zobaczenia innych ciekawych miejsc i regionów.” 
 
W sprawie sposobu weryfikowania deklarowanych przez zleceniodawców 
harmonogramów prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą i dziećmi pod kątem 
realności i zasadności ich częstotliwości oraz ewentualnych działań Urzędu Miasta 
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dotyczących dokonywania ewentualnych analiz czy tak forsowne zajęcia sportowe - 
nie są lub nie mogą być bardziej szkodliwe dla zdrowia dzieci i młodzieży (12-14 
lat), niż otaczająca ją patologia alkoholowa i narkotykowa, której Miasto Rzeszów 
przeciwdziała środkami publicznymi wyjaśnił, że „Deklarowane przez 
zleceniobiorców harmonogramy prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą 
i dziećmi pod kątem ich realności i zasadności ich częstotliwości są w miarę 
możliwości kadrowych i organizacyjnych weryfikowane, poprzez kontrole 
prowadzone przez pracowników Wydziału Zdrowia w miejscu i czasie wykonywania 
zajęć, wynikających z tych harmonogramów.  
[…] Urząd Miasta Rzeszowa nie analizował, czy proponowane przez organizację 
pozarządową zajęcia sportowe są forsowne, czy też nie, jak również nie zamierza 
dokonywać, skądinąd oczywistej oceny, czy zajęcia sportowe nie są lub nie mogą 
być bardziej szkodliwe dla zdrowia dzieci i młodzieży, niż otaczająca je patologia 
alkoholowa i narkotykowa […]. Pragnę nadmienić, że dzieci i młodzież, podopieczni 
Akademickiego Klubu Sportowego tylko w roku bieżącym zdobywali najwyższe 
laury we wszystkich kategoriach wiekowych rozgrywek o randze mistrzowskiej 
szczebla centralnego […]”. 

(dowód: akta kontroli str. 391-476, 865-895) 
 

NIK wskazuje (co opisano także w punkcie 4.1 wystąpienia), że w umowach 
w sprawie dotacji Nr 46/2011 i 60/2011 - nie przewidywano możliwości zwiększenia 
kosztów transportu, ze względu na walory turystyczno-krajoznawcze planowanej 
trasy (dwukrotnie w każdym zadaniu) lub zabieranie i odwożenie uczestników 
zadania do miejsc ich zamieszkania (ogłoszenie o konkursie, w zakresie adresatów 
zadań stanowiło ponadto - o mieszkańcach Rzeszowa). 
 
Rozliczenie kosztów prowadzenia zajęć, z których wynika, że w każdej dobie 
dwunastodniowego cyklu, prowadzono zajęcia sportowe w wymiarze 
przekraczającym 8 godzin - jest w ocenie NIK mało prawdopodobne, i wykracza 
poza ustawowe cele obejmujące prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (art. 41 ust. 1 pkt 3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
wykorzystanie dochodów uzyskanych z opłat pobranych za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

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 Kontroli4, wnosi o: 
 
1. Przedkładanie Radzie Miasta raportów z wykonania programu przeciwdziałania 

narkomanii i efektów jego realizacji, stosownie do wymogu określonego w art. 
11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
2. Rozważenie działań, w celu dokonywania, podczas przeprowadzanych kontroli 

przedsiębiorców, weryfikacji rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) 

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w roku poprzednim. 

 
3. Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków 

nieuzasadnionego bądź nadmiernego zmniejszania udziału środków własnych 
(innych niż dotacja Urzędu Miasta) przez oferentów, przy realizacji zadań 
związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 

 
4.  Zapewnienie uzyskania opinii Komisji Konkursowej dla oferty realizacji zadania 

publicznego, którego koszt został zmieniony przez oferenta przed zawarciem 
umowy, bądź wcześniejsze uzyskanie stanowiska Komisji, o możliwości 
i zakresie zmniejszenia udziału środków własnych oferenta (np. w chwili wyboru 
ofert i rozstrzygnięcia konkursu). 

 
5. Analizowanie czy zadania, wskazane w ofertach zgłoszonych do 

dofinansowania środkami publicznymi - nie wykraczają poza statutowy teren 
działania oferentów.  

 
6. W przypadku udzielania dotacji dla podmiotów deklarujących prowadzenie 

działalności odpłatnej - weryfikowanie rzetelności sporządzanych przez te 
podmioty kosztorysów zadań publicznych oraz składanych sprawozdań 
i rozliczeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków uzyskiwanych od 
adresatów tego zadania. 

 
7. Uwzględnianie w zawieranych umowach rzeczywistego udziału procentowego 

dotacji w kosztach całego zadnia, co w toku realizacji umowy ograniczy 
możliwość zmniejszania udziału własnego zleceniobiorców, a tym samym 
rzeczowego zakresu tego zadania. 

 
8. Rzetelne weryfikowanie składanych sprawozdań z realizacji dotowanych zadań 

publicznych, a także rozważenie uwzględniania w prowadzonych przez Urząd 
Miasta kontrolach zleceniobiorców - sposobu udzielania przez nich zamówień 
na dostawy i usługi. 
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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 Rzeszowie. 
 
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. 
 
 

 
Rzeszów , dnia ……... listopada 2012 r. 

miejscowość data 
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