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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 

Kontroler Władysław Tabasz, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 82377 z dnia 
17.09.2012 r.  
[dowód: akta kontroli str. 1-2] 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy Jedlicze 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Sanocki, burmistrz  
[dowód: akta kontroli str. 3-4] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 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 Miasto i Gminę Jedlicze z zadań z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów 
alkoholowych.  

 
Samorząd Miasta i Gminy Jedlicze w sposób należyty wypełnił obowiązek 
ustawowy w zakresie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz zasady usytuowania tych punktów. 
 
W okresie 2010-2012 (I półrocze) funkcjonowały w Gminie Jedlicze corocznie 
opracowywane „Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych” oraz „Gminne programy przeciwdziałania narkomanii”. Zadania 
przyjęte na kolejne lata były dostosowane do specyfiki Gminy Jedlicze 
i zwymiarowane pod względem koniecznych nakładów na ich realizację. Burmistrz 
składał coroczne sprawozdania z realizacji tych programów. 
 
Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt przestrzegania przez Gminę Jedlicze, 
w okresie objętym kontrolą, zasad i warunków udzielania zezwoleń na detaliczną 
sprzedaż napojów alkoholowych i egzekwowania od przedsiębiorców 
przestrzegania warunków korzystania z tych zezwoleń. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli prawidłowym działaniem było wykorzystanie 
dochodów uzyskanych z opłat pobranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, na cele przewidziane w ustawach i wspomnianych wyżej 
gminnych programach. Tym samym Gmina Jedlicze wypełniła warunki zawarte 
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 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., 
poz.124). 
 

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. 

Rada Miejska w Jedliczu ustaliła w trybie uchwały: 
a) z dnia 6 lutego 2007 r. Nr V/29/2007 - liczbę punktów sprzedaży alkoholu na 
obszarze gminy, na poziomie 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 15 punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży; 
b) z dnia 6 lutego 2007 r. Nr V/28/2007 zasady usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych.  
Uchwały powyższe zostały opublikowane w dzienniku urzędowym województwa 
podkarpackiego z dnia 15 lutego 2007 r. - Nr 7 odpowiednio pod pozycjami poz. 272 
i 271.  
Uchwały powyższe nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. 
Rada Miejska uchwałą Nr V/28/2007 określiła zasady usytuowania punktów 
sprzedaży alkoholu, przyjmując, że punkty te nie mogą być zlokalizowane 
w odległości mniejszej niż 50 metrów w linii prostej od obiektów kultu religijnego, 
cmentarzy, szkół, przedszkoli, zakładów opieki zdrowotnej, dworców kolejowych. 
W przypadku sprzedaży alkoholu do spożycia na miejscu, ustalono odległość od 
ww. obiektów nie mniejszą niż 75 metrów.  
Unormowania przyjęte w uchwale Rady Miejskiej w Jedliczu były wystarczająco 
precyzyjne i nie pozwalały na swobodę ich interpretacji. 
Rada Miejska w Jedliczu w przyjętych unormowaniach nie wykraczała poza 
regulacje określone w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.  
Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy 
Jedlicze na lata kolejno 2010, 2011 i 2012 nie zawierały określenia potrzeb 
w zakresie dostępności alkoholu, do realizacji przy uchwalaniu liczby punktów 
sprzedaży bądź ich usytuowania. 
Na łączną liczbę ustalonych 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
funkcjonowało w połowie 2012 roku 42 punkty sprzedaży napojów do spożycia poza 
miejscem zakupu i 6 punktów do spożycia w miejscu zakupu. W poszczególnych 
okresach stan ten przedstawiał się następująco: na dzień 1.01.2010 r. odpowiednio 
46 i 8 punktów, na dzień 1.01.2011 r. – 40 i 7 punktów, na dzień 1.01.2012 r. – 42 
i 7 punktów. 

Wyszczególnienie 
Stan na: 

1.01.2010 r. 1.01.2011 r. 1.01.2012 r. 30.06.2012 r. 

1 2 3 4 5 

Limit punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% ustalony 
przez Radę Gminy, 
W tym:  
- do spożycia poza miejscem 

zakupu, 
 
- do spożycia w miejscu zakupu.  
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Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% 
działających na terenie gminy. 

W tym:  
- do spożycia poza miejscem 

zakupu, 
- do spożycia w miejscu zakupu. 
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[dowód: akta kontroli str. 5-8] 

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

  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

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

Rada Miejska w Jedliczu podejmowała uchwały w sprawie przyjęcia gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i tak: uchwałą nr  
LXXIII/368/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. przyjęto program na rok 2010, uchwałą 
nr IV/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. program na rok 2011, uchwałą nr 
XXV/135/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. program na rok 2012. 
Rada Miejska w Jedliczu przyjęła w formie uchwał programy przeciwdziałania 
narkomanii dla Gminy Jedlicze i tak: uchwałą nr  LXXIII/367/2010 z dnia 29 stycznia 
2010 r. przyjęto program na rok 2010, uchwałą nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 
2010 r. program na rok 2011, uchwałą nr XXV/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 
program na rok 2012. 
Tak w przypadku programów przeciwdziałania alkoholizmowi jak i narkomanii 
poszczególne dokumenty miały formę tabeli uwzględniającej w kolumnie pierwszej 
„Zadania do realizacji – kierunki”, w kolumnie drugiej „Metody, sposoby realizacji 
zadania”, w kolumnie trzeciej podano „Wykonawcę” zadania.  
W przypadku programów na lata 2010-2011 informację o wysokości nakładów na 
poszczególne zaplanowane zadania zawierał wyciąg z budżetu Gminy na dany rok, 
stanowiący załącznik do programu – dział 851 rozdział 85154, a w przypadku 
programu na 2012 rok koszty realizacji zadania zostały uwzględnione w zasadniczej 
treści programu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. 
Wymienione wyżej uchwały nie były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych 
wojewody. 
Przedłożone do kontroli programy były osadzone w realiach Gminy Jedlicze, m.in. 
uwzględniały wsparcie działań trzeźwościowych, finansowanie punktów 
konsultacyjnych w zakresie uzależnień, udzielania wsparcia osobom wychodzącym 
z uzależnień, kierowanie wniosków do specjalistów z zakresu leczenia uzależnień, 
zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych, monitorowanie zjawisk przemocy 
w rodzinie, kontakt z lekarzami rodzinnymi w zakresie wczesnej diagnozy 
i interwencji, wspomaganie inicjatyw lokalnych podejmowanych na rzecz walki 
z patologiami, realizowanie w szkołach podstawowych podległych Gminie 
programów terapeutycznych, organizowanie świetlic i letniego wypoczynku dzieci 
wspieranie finansowe szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne, prowadzenie 
szkoleń lub kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin 
dysfunkcyjnych, współpracę z organizacjami społecznymi z Gminy Jedlicze, 
współpracę z poradnią odwykową. Większość zadań i form pracy miała charakter 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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cykliczny, powtarzalny w kolejnych analizowanych latach 2010-2012, jednakże 
kierowany do innej grupy odbiorców. 
Rada Miejska przyjmująca przedkładane przez Burmistrza projekty programów, we 
wszystkich trzech analizowanych przypadkach, zatwierdzała dokumenty bez zmian i 
zastrzeżeń, a tylko przy pojedynczych zapytaniach w dyskusji podnoszonych przez 
radnych. 
We wszystkich analizowanych programach ich zakres rzeczowy był zgodny z listą 
zadań określonych w art. 4 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz w art. 10 
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  
We wszystkich kolejnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych zostały określone zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustalono „wynagrodzenie dla członków 
GKRPA za wykonanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu”, określając 
wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji, członków, za udział w szkoleniu i 
kontrolach – wg stawki procentowej licząc od minimalnego wynagrodzenia. Przy 
ustalaniu wynagrodzenia dla członków Komisji, Rada Miejska posiłkowała się 
stawkami sugerowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
 
Zadania przewidziane w programach na lata 2010-2011 zostały w pełni 
zrealizowane. 
Coroczne sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów 
przeciwdziałania narkomanii, wraz z efektami działań, były przez Burmistrza Gminy 
Jedlicze oraz pracownika Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
prezentowane Radzie Miejskiej w Jedliczu na sesjach. Przedmiotowe raporty były 
również tematem debaty na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej 
w Jedliczu w chwili konstruowania programów na kolejny rok w okresie 
poprzedzającym sesje Rady Miejskiej i przyjmowania ich w formie uchwał na 
sesjach, tj. w dniu 29.01.2010 r., 29.12.2010 r. i 29.12.2011 r. 
Radni Rady Miejskiej w Jedliczu na sesjach i komisjach Rady mieli możliwość 
wypowiedzenia się co do twierdzeń zawartych w ww. raportach, jednakże nie 
kwestionowali ustaleń zawartych w przedmiotowych raportach. Nie wnoszono 
również żadnych uwag odnośnie wykonania Gminnych Programów 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnych Programów Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
[dowód: akta kontroli str. 9-58] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

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

3.1. Przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną 

napojów alkoholowych 

Ustalone 
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Liczbę wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Jedlicze zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w okresie 2010-2012 (I półrocze), a także zezwoleń 
jednorazowych, wygasłych i cofniętych, prezentuje poniższe zestawienie:  

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

1 2 3 4 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż 
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 

70 
 
 
 

20 
24 
26 

63 
 
 
 

30 
19 
14 

16 
 
 
 

6 
5 
5 

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych. 12 8 7 

Liczba wygasłych 79 67 20 

Liczba zezwoleń cofniętych. - - - 

 
W ogólnej liczbie wydanych zezwoleń, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo stanowiły w kolejnych latach odpowiednio: 
w roku 2010 - 28,6%; w 2011 r. – 47,6%; w 2012 r. – 37,6%, dalej o zawartości do 
18 % alkoholu odpowiednio: 34,3%; 30,2%; 31,2% i o zawartości powyżej 18 % 
alkoholu odpowiednio w latach: 37,1%; 22,2%; 31,2%. 
Do kontroli szczegółowej przyjęto decyzje wydane dla ostatnich 20 podmiotów 
z okresu 2010-2012 (I półrocze) przyjmując wnioski zrealizowane przed 30 czerwca 
2012 r. i wcześniej.  
Kontrola wykazała, że przy wydawaniu zezwoleń przestrzegano zasad i warunków 
ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz, ustalonych przez Radę 
Gminy Jedlicze zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a opłaty za ich wydanie 
obliczane były prawidłowo. 
W okresie 2010-2012 (I półrocze) nie odnotowano przypadków odmowy udzielenia 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bądź nierównego traktowania 
podmiotów gospodarczych o nie się ubiegających. 
We wszystkich badanych przypadkach wnioski zawierały wszystkie wymagane 
informacje i dołączono wszystkie wymagane dokumenty, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdym przypadku wyraziła pozytywną 
pisemną opinię w sprawie lokalizacji punktu, przeprowadzona przez organ 
zezwalający analiza wniosków (i załączonych dokumentów) była rzetelna, decyzje 
o udzieleniu zezwolenia były formalnie poprawne, wnioski zostały załatwione 
z zachowaniem terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania 
administracyjnego, a w każdym przypadku przed wydaniem zezwolenia 
przedsiębiorcy wnieśli opłaty w wymaganej wysokości.  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

3.2. Nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków korzystania z 

zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. 

Obowiązek kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców warunków korzystania z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych był realizowany przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaopatrzoną w stosowne 
upoważnienia Burmistrza Gminy Jedlicze.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Na terenie Gminy Jedlicze corocznie przeprowadzane były kontrole w wybranych 
punktach sprzedaży napojów alkoholowych, a zakres kontroli obejmował: 
1) zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie 
posiadanym zezwoleniem, 
2) przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych 
w uchwałach Rady Miejskiej, 
3) przestrzeganie porządku publicznego w miejscu sprzedaży i wokół miejsca 
sprzedaży napojów alkoholowych , 
4) przestrzeganie ustawowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom 
nieletnim i nietrzeźwym. 
Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły, które wraz z wnioskami 
przekazywano do organu wydającego zezwolenie. Na podstawie wyników kontroli, 
organ wydający zezwolenie wzywał podmiot gospodarczy do usunięcia 
stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie (w jednym przypadku brak 
wywieszek informacyjnych), jednakże nie było podstaw do cofnięcia zezwolenia. 
Również Policja nie przekazywała Burmistrzowi Jedlicza w okresie 2010-2012 
(I półrocze) informacji o przypadkach zakłóceń porządku publicznego związanych 
z działalnością punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
Gminna Komisja przeprowadziła w roku 2010 kontrole w 28 punktach sprzedaży, tj. 
w 51,9% ogółu punktów sprzedaży, w roku 2011 – 26 kontroli, tj. 55,3% punktów, 
w roku 2012 (I półrocze) nie prowadzono kontroli (17 kontroli wykonano w sierpniu 
2012 r.). W żadnym z analizowanych przypadków Komisja nie dokonywała 
weryfikacji złożonego oświadczenia o wysokości obrotów z dowodami źródłowymi 
np. w księgach rachunkowych. 
Wykaz prowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w latach 
2010, 2011 i do 30 czerwca 2012 r. przedstawia poniższa tabela: 
 

Rok Ilość  
przeprowadzonych 
kontroli 

Uchybienia Decyzja o 
cofnięciu 

Uwagi  

2010 28,  
tj. 40% wydanych 
zezwoleń 

2 0 Brak 
wywieszonej 
informacji o 
szkodliwości  
picia alkoholu 

2011 26,  
tj. 41 % wydanych 
zezwoleń 

0 0  

2012  
(do VI)  

0 
 

0 0 17 kontroli wykonano 
w sierpniu 2012 r. 

 

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

 

3.3. Funkcjonowanie systemu ustalania opłat – egzekwowanie od przedsiębiorców 

obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży detalicznej napojów 

alkoholowych i wnoszenia opłat. 

W Urzędzie Gminy Jedlicze funkcjonował w badanym okresie system ustalania 
opłat, egzekwowania od przedsiębiorców obowiązku składania oświadczeń o 
wartości sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i wnoszenia opłat w ten 
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sposób, że wszystkie oświadczenia składane przez przedsiębiorców były 
weryfikowane poprzez porównanie z treścią oświadczeń składanych w poprzednich 
okresach (z lat ubiegłych). W okresie objętym kontrolą weryfikowane przez 
pracownika Urzędu Gminy Jedlicze deklarowane przez przedsiębiorców wysokości 
obrotów były podobne bądź zbliżone do tych z poprzednich okresów i nie budziły 
zastrzeżeń lub wątpliwości. Nie prowadzono weryfikacji w oparciu o księgi 
rachunkowe  
Nie stwierdzono przypadków prolongowania terminu wniesienia opłaty bądź jej 
rozkładania na raty.  
W sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy Jedlicze nie stwierdzono by 
podejmowane były próby mające na celu obniżenie należnej opłaty bądź uchylenia 
się od skutków utraty zezwolenia.  
[dowód: akta kontroli str. 59-106] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

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

 
4.1 Przestrzeganie obowiązku przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat za 

korzystnie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań 

wskazanych w ustawie – realizacja planu dochodów i wydatków.    

 

W okresie 2010-2012 (I półrocze) wykorzystano w Gminie Jedlicze, na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii, środki w wysokości: w roku 2010 – 177.782,13 zł, w roku 2011 – 
263.095,30 zł i w pierwszym półroczu 2012 roku w wysokości 96.752,30 zł.  
 
Wysokość planowanych i faktycznie uzyskanych dochodów Gminy z opłat od 
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
wysokość zrealizowanych przez Gminę wydatków na zadania wskazane w ustawie, 
prezentuje poniższe zestawienie (w zł): 

 
Rok Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez 

przedsiębiorców 
Wydatki na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz przeciwdziałania narkomanii 

Różnica 

 

Planowane  

 

Faktycznie 
zrealizowane 

 

Planowane Faktycznie 
zrealizowane 

kwota 

(kol. 4 – 
kol. 7) 

% 

(4:7) 

uchwała 
budżetowa 

plan po 
zmianach 

uchwała 
budżetowa 

plan po 
zmianach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2008 x 173 000,00 x 173 000,00 173 000,00 144 259,01   

2009 x 206 164,00 x 190 000,00 207 209,00 149 642,86   

2010 200 000,00 220 000,00 224 806,37 200 000,00 277 566,14 177 782,13 47 024,24 126,45 

2011 230 000,00 230 000,00 227 880,44 230 000,00 333 590,38 263 095,30 -35 214,86 86,61 

2012  
(do 
30.06) 

230 000,00 230 000,00 154 492,39 230 000,00 300 495,08 96 752,30 57 740,09 159,68 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Nie stwierdzono by Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, opiniując projekty 
uchwał budżetowych na lata 2010, 2011, 2012 oraz sprawozdania z wykonania 
z budżetu za lata 2010-2011, zgłaszała uwagi dotyczące sposobu ujęcia dochodów 
z opłat za zezwolenia i ich wykorzystania. 
W toku roku budżetowego w okresie 2010-2012 (I półrocze) nie dokonywano zmian 
planu finansowego powodującego zmniejszenie planu wydatków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, do poziomu niższego od 
kwoty faktycznie zrealizowanych dochodów z opłat za zezwolenia.  
[dowód: akta kontroli str. 107-148] 
 
Kwoty niewykorzystane w latach budżetowych 2010 i 2011 z tytułu opłat zostały 
włączone do budżetu roku następnego (co obrazuje przedstawiona niżej tabela). 
Sposób i wielkość wykorzystanych środków pochodzących z opłat nie była 
przedmiotem audytu lub kontroli wewnętrznej sprawowanej w Urzędzie Miasta 
i Gminy Jedlicze w latach 2010-2012 (I półrocze). 
Powodem wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii niższych od kwoty dochodów 
z opłat w latach 2010-2011, były przesunięcia niewykorzystanych kwot z lat 2008 
i 2009, przy jednoczesnej realizacji wszystkich celów przewidzianych 
w „Programach przeciwdziałania …” w latach 2010-2011. 
Strukturę wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii obrazuje 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  
 

177 782,13 100 263 095,30 100 96 752,30 100 

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

 
175 132,13 
 

 
98,5 

 
258 439,30 

 
98,2 

 
96 352,30 

 
99,6 

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

 
2 650,00 

 
1,5 

 
4 656,00 

 
1,8 

 
400,00 

 
0,4 

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

 

4.2 Prawidłowość kwalifikowania wydatków jako kosztu realizacji zadań określonych 

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.  

W roku 2011 wydatkowano środki, z opłat od przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości łącznej 263.095,30 zł, 
z tego środki w kwocie 258.439,30 zł (98,2%) przeznaczono na realizację 
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, 
pozostałe na realizację „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii”. 
Przedmiotem wydatków, realizowanych w roku 2011, finansowanych z działu 851, 
na zadania określone w rozdziałach 85154 i 85153 planu wydatków były faktycznie 
koszty realizacji celów wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zaplanowanych w „Gminnych programach 
profilaktyki…” i „Gminnych programach o przeciwdziałaniu narkomanii”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby przy zakupie usług lub udzielaniu dotacji 
doszło do przyjęcia w umowach (lub kalkulacjach) rażąco wysokich stawek 
wynagrodzeń. Gmina przy ustalaniu wynagrodzeń posiłkowała się ustaleniami tzw. 
„Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych” wydawanych przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
We wszystkich przypadkach objętych kontrolą (z roku 2011) zakupione przez Gminę 
Jedlicze materiały lub wyposażenie, a także koszty remontu pomieszczenia świetlicy 
(w Piotrówce – zakup materiałów), faktycznie wykorzystywane były przy realizacji 
zadań określonych w rozdziałach 85154 i 85153 planu wydatków, a obiekt 
remontowany faktycznie był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, które 
uzasadniało jego finansowanie ze środków pozyskiwanych z zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu. 
Z powyższych środków, w roku 2011, Gmina Jedlicze sfinansowała: wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń na łączą kwotę 90.377,13 zł oraz pojedyncze zakupy 
środków czystości, prasy i artykułów spożywczych na łączą kwotę 32.709,16 zł, 
a także opłacono usługi (przewóz osób, organizacja wycieczki dla dzieci, koszty 
prelekcji itp.) na wartość łączną 48.236,80 zł, remont gminnego pomieszczenia 
świetlicy w Piotrówce (usługa montażowa, cyklinowanie i lakierowanie parkietu) na 
wartość 5.486,33 zł, opłaty ubezpieczenia sprzętu na wartość 490 zł, pokrycie 
kosztów czynszu pomieszczeń dla wiejskich świetlic na wartość łączną 8.784 zł, 
pokryto koszty sądowe (opłaty sądowe i badania osób kierowanych na leczenie) na 
wartość 2.353,76 zł oraz sfinansowano przedsięwzięcia o charakterze 
profilaktycznym realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i szkoły 
podległe Gminie na łączną wartość 25.649,74 zł. 

 

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

 

4.3 Przestrzeganie zasad udzielania: zamówień publicznych, dotacji oraz 

powierzenia realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym.  

Kontrola wykazała, że Gmina Jedlicze, dokonując zakupów materiałów i usług, 
z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia nieprzekraczającą równowartości 
14.000 euro, nie była zobowiązana do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze 
zm.). Dokonując wyboru dostawcy, zadbano aby kwoty wydatkowane na profilaktykę 
antyalkoholową realizowane były z zachowaniem przejrzystości, jawności 
zamówień, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.  
Gmina Jedlicze, realizując gminne programy przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii poprzez organizację lokalnych świetlic, dofinansowując programy 
skierowane do dzieci z rodzin zagrożonych, przestrzegała zasad i warunków 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  
W trybie przepisu art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych, wydatkowano kwotę 
14.760 zł w dniu 2.06.2011 r., za koncert Zespołu „ALICETEA”, postępując zgodnie 
z „Instrukcją w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy 
Jedlicze”. 
Przy udzielaniu dotacji podmiotom z poza sektora finansów publicznych w Gminie 
Jedlicze przestrzegano zasad określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 
i wydatkowano łączną kwotę 50.000 zł dla dwóch podmiotów.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W zawartych przez Gminę Jedlicze 2 umowach o udzielenie dotacji w roku 2011 
zachowano ustawowe terminy i jawność procedowania, dostatecznie precyzyjnie 
określono i zwymiarowano zadania, będące przedmiotem dotacji oraz zadbano 
o terminowe i  rzetelne rozliczenie realizacji zleconych zadań. 
Ogłoszono i zrealizowano 2 otwarte konkursy ofert, w oparciu o ustawę 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania 
publicznego (art. 13 cytowanej wyżej ustawy). Do konkursów zgłosiło się po jednym 
oferencie na każde zadanie. 
Pierwsze zadanie pn. „Organizowanie sportowych wakacji 2011 dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Jedlicze – profilaktyka przez sport”, do którego realizacji 
Gmina zgromadziła: Zarządzenie nr 124/2011 burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie 
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego – z dnia 31 maja 
2011 r. (zamieszczone w BIP 1 czerwca 2011 r.), Zarządzenie nr 148/2011 
burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego – z dnia 27 czerwca 2011 r., 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej z 27 czerwca 2011 r., ofertę 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Jedliczu i dokumentację 
rejestrową UKS, plan zajęć profilaktycznych z terminami i nazwiskiem 
prowadzącego oraz opis działań sportowych, kalkulację kosztów, protokół Komisji 
Konkursowej z dnia 30 czerwca 2012 r. – z podpisami 6 członków, Zarządzenie 
Burmistrza nr 156/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu (zamieszczenie w BIP 5 lipca 2011 r.), umowę Gminy z UKS-em nr 
268/2011 z dnia 6 lipca 2011 r., dokumentację sprawozdawczą z listą obecności 
uczestników, odbiorem pucharów i dyplomów, fotografiami imprez itp., 
sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z dnia 14 września 2011 r. - całość 
23.000 zł, dotacja z Gminy Jedlicze 20.000 zł, własne środki organizatora 3.000 zł 
(wolontariat). 
Do realizacji drugiego zadania pn. „Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci 
młodzieży zagrożonych dysfunkcją – z terenu Gminy Jedlicze”, Gmina zgromadziła: 
Zarządzenie nr 75/2011 burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie ogłoszenia konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego – z dnia 5 kwietnia 2011 (zamieszczone 
w BIP 6 kwietnia 2011 r.), Zarządzenie nr 102/2011 burmistrza Gminy Jedlicze 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania oferty na realizację 
zadania publicznego – z dnia 5 maja 2011 r., protokół przyjęcia Regulaminu Pracy 
Komisji Konkursowej, w dniu 5 maja 2011 r., ofertę ZHP Związek Drużyn Ziemi 
Jedlickiej z 2 maja 2011 r. wraz z dokumentacją rejestrową Związku Drużyn ZHP, 
plan zajęć profilaktycznych z terminami i nazwiskiem prowadzącego oraz opis 
działań wychowawczych (na nośniku elektronicznym), kalkulację kosztów, protokół 
Komisji Konkursowej z dnia 9 maja 2012 – z podpisami 6 członków, Zarządzenie 
burmistrza nr 105/2011 z 10 maja 2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu (zamieszczenie w BIP 11 maja 2011 r.), umowę z ZHP nr 227/2011, z dnia 
26 maja 2011 r., z powiadomieniem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 
dokumentację sprawozdawczą z listą obecności uczestników, odbiorem pucharów i 
dyplomów, fotografiami imprez, sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z dnia 
29 września 2011 r. (ogółem 40.680 zł, dotacja 30.000 zł, tj. 74% zadania). 
Wypoczynek został podzielony na kolonię dla zuchów, która odbyła się w Piwnicznej 
Zdroju oraz obóz harcerski, który odbył się w Woli Michowej. W wypoczynku letnim 
brały udział 42 osoby, były to dzieci i młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, 
z problemem alkoholowym, zagrożonych narkomanią. Podczas wypoczynku dzieci 
brały udział w programach profilaktycznych.  
[dowód: akta kontroli str. 149-209] 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.   
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1,  
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. 
 
 

 
Rzeszów,  dnia         listopada 2012 r. 

  
 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Stanisław Sikora Władysław Tabasz 

Doradca prawny 

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

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

podpis podpis 
  
  

  

  

 
 

 

 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


