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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 Maciej Pilecki, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82378 
z dnia 17 września 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, zwany dalej „Urzędem 
Miasta”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Wyczawski, Burmistrz Miasta Jarosławia. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie w latach 2010-2012 
(I półrocze) środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozytywnie mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości1 wywiązywanie się przez Urząd Miasta Jarosławia z zadań 
z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych. 

 

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. 
Formułując ocenę pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości Najwyższa 
Izba Kontroli uwzględniła w szczególności: 

- wywiązywanie się Urzędu Miasta z obowiązku ustalenia aktem prawa 
miejscowego zasad maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

- wywiązywanie się Urzędu Miasta z obowiązku uchwalania i realizacji Programów 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, 

- przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych i egzekwowania przez przedsiębiorców przestrzegania warunków 
korzystania z tych zezwoleń, 

- wykorzystanie dochodów uzyskanych z opłat pobranych za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na: 

                                                      
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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- wydawaniu upoważnień do przeprowadzania kontroli na podstawie z art. 18 ust. 8 
ustawy o wychowaniu trzeźwości, bez stosowania przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, 

- niewydawaniu decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w stosunku do przedsiębiorców dokonujących opłat za 
korzystanie z zezwolenia po terminie. 

 

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 okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące uchwały regulujące liczbę 
i zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, tj.: 

1. Uchwała Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r., nr 510/XXXIV/2001 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

2. Uchwała Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2011 r., nr 197/XXI/2011 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży(uchylająca powyższą uchwałę), 

3. Uchwała Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 lutego 2009 r., nr 504/XLVII/09 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Miasta Jarosławia. 

Urząd Miasta zwracał się do dowódców garnizonów o wyrażenie opinii w sprawie 
lokalizacji i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, co było zgodne z art. 
12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
(Dz.U. z 2007 r, nr 70, poz. 437 ze zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości”. Powyższe uchwały zostały również opublikowane 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

W latach 2010-2012 (I półrocze) powyższe uchwały nie były przedmiotem 
rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-14) 

 

Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, działających na terenie gminy 
w porównaniu do określonego przez Radę limitu punktów sprzedaży, przedstawia 
poniższe zestawienie. 

 

Wyszczególnienie 
Stan na: 

1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 30.06.2012 

1 2 3 4 5 

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

- do spożycia w miejscu zakupu.  

50 

35 

50 

35 

50 

35 

65 

35 

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. 15) 

 

Określone w Uchwałach Rady Miasta Jarosławia, limity punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, były zgodne z zapisami zawartymi w obowiązujących w danych 
okresach Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Uchwała Rady Miasta Jarosławia w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jarosławia, ustaliła 
następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych: 

- punkty sprzedaży napojów alkoholowych mogły być usytuowane nie bliżej niż 
w odległości 50 m od obiektów chronionych: kultu religijnego (kościołów, kaplic, sal 
katechetycznych), szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, 
szpitali, dworców autobusowych i kolejowych, jednostek wojskowych i obiektów 
wojskowych. Odległość była mierzona wzdłuż ciągów pieszych od drzwi 
wejściowych punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu chronionego. Zapisy te 
były zgodne z art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

(dowód: akta kontroli str.: 5-7, 16-36) 

 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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

W latach 2010-2012 (I półrocze) w Urzędzie Miasta obowiązywały następujące 
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programy 
przeciwdziałania narkomanii: 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2010, na podstawie uchwały Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2009 r., 
nr 734/LIX/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. Przy opracowywaniu 
powyższego programu Urząd Miasta opierał się na: diagnozie lokalnej, 
przeprowadzonej w 2009 r. w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
analizie testów gimnazjalnych sporządzonych w ramach turnieju wiedzy 
o uzależnieniach, analizie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
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jarosławskich szkół w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”, liczby 
wniosków skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w przedmiocie leczenia odwykowego w 2009 r., 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2011, na podstawie uchwały Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2011 r., 
nr 38/VI/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na rok 2011. 
Przy opracowywaniu powyższego programu Urząd Miasta opierał się na: 
analizie badań ankietowych przeprowadzonych wśród jarosławskich szkół, 
analizie testów gimnazjalnych przeprowadzonych w ramach turnieju wiedzy 
o uzależnieniach w 2010 r., liczbie wniosków skierowanych do Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie leczenia odwykowego 
w 2010 r., 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2012, na podstawie uchwały Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2011 r., 
nr 214/XXIV/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na rok 2012. 
Przy opracowywaniu powyższego programu Urząd Miasta opierał się na 
badaniach ankietowych „Problemu alkoholowe w opinii młodzieży”, 
przeprowadzonych w 2011 r., analizie testów gimnazjalnych przeprowadzonych 
w ramach turnieju wiedzy o uzależnieniach, zorganizowanego w ramach 
kampanii profilaktycznej „Uzależnieniom mówimy NIE” w 2010 r., oraz liczbie 
wniosków skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w przedmiocie leczenia odwykowego w 2011 r., 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 na podstawie 
uchwały Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lutego 2008 r., nr 262/XXVI/08 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Jarosławia na lata 2008-2010. Przy opracowywaniu powyższego 
programu Urząd Miasta opierał się na zestawieniu wyników badania 
ankietowego dzieci i młodzieży jarosławskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych przeprowadzonego w 2006 r. w ramach programu „Bezpieczny 
Jarosław” oraz raporcie z badania „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez 
młodzież szkolną w województwie podkarpackim”, 

5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013 na podstawie 
uchwały Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 stycznia 2011 r., nr 39/VI/2011 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Jarosławia na lata 2011-2013. Przy opracowywaniu powyższego 
programu Urząd Miasta wziął pod uwagę ogólnopolską akcję Ministerstwa 
Zdrowia z października 2010 r. przeciwko sprzedawcom dopalaczy. Priorytetem 
stały się działania związane z kupowaniem i zażywaniem dopalaczy przez 
jarosławską młodzież szkolną. Ponadto diagnozie poddano testy gimnazjalne 
przeprowadzone w ramach turnieju wiedzy o uzależnieniach zorganizowanego 
w ramach kampanii profilaktycznej „Uzależnieniom mówimy NIE” w 2010 r. 

Uchwały w sprawie przyjęcia powyższych programów nie były przedmiotem 
rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. 

Rada Miasta Jarosławia nie dokonywała żadnych zmian w projektach powyższych 
programów. 

Działania zaplanowane w tych programach ukierunkowane były na realizacje zadań 
wskazanych odpowiednio w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
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(Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii”. 

W programach określony był zakres rzeczowy realizacji przewidzianych działań, 
wskazywano w nich również podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć. 

(dowód: akta kontroli str.: 14, 16-53) 

 

W dniu 21 marca 2011 r., w trakcie trwania sesji Rady Miasta Jarosławia, Burmistrz 
Miasta Jarosławia przedstawił raporty z realizacji programów: Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 
2010 r. Przewodniczący Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
poinformował Radę Miasta o zrealizowaniu zaplanowanych zadań i o pozytywnej 
opinii w stosunku do obu raportów. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła raporty 
z realizacji Programów. 

W dniu 27 lutego 2012 r. w trakcie trwania sesji Rady Miasta Jarosławia, Burmistrz 
Miasta Jarosławia przedstawił raporty z realizacji programów: Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 
2011 r. Przewodniczący Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
poinformował Radę Miasta o zrealizowaniu zaplanowanych zadań i o pozytywnej 
opinii w stosunku do obu raportów. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła raporty 
z realizacji Programów. 

Raporty z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2010-
2011, zostały przedłożone Radzie Miasta w terminie określonym w art. 11 ust.1 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

(dowód: akta kontroli str.: 54-85) 

 

W Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określono 
wynagrodzenie przysługujące członkom Komisji każdorazowo za udział 
w posiedzeniu w wysokości: w 2010 r. – 110 zł, w 2011 r. – 130 zł, w 2012 r. – 
140 zł, co było zgodne z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

(dowód: akta kontroli str. 16-53) 

 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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

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

Liczbę wydanych, wygasłych i cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w latach 2010 – 2012 (I półrocze), przedstawia poniższe zestawienie. 
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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 

165 
 
 
 

90 
33 
32 

134 
 
 
 

74 
48 
49 

82 
 
 
 

26 
31 
25 

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych. 18 11 4 

Liczba wygasłych 27 69 31 

Liczba zezwoleń cofniętych. 0 0 0 

(dowód: akta kontroli str.: 86, 128) 

 
Analiza 20 ostatnich przedsiębiorców, którym przed 30 czerwca 2012 r. wydano 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykazała, że: 

1. wnioski o wydanie zezwolenia zawierały wszystkie dane oraz dokumenty 
wymagane art. 18 ust. 5-6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

2. we wszystkich przypadkach Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wydała pozytywną opinię w sprawie lokalizacji punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych (art. 18 ust. 3a), 

3. wszystkie wnioski były rzetelnie przeanalizowane przez pracowników 
Urzędu Miasta, 

4. decyzje o wydaniu zezwolenia były poprawne pod względem formalnym 
(art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), 

5. decyzje zostały wydane z zachowaniem terminów przewidzianych 
w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

6. przed wydaniem zezwolenia, w każdym przypadku, przedsiębiorca wnosił 
opłatę w wymaganej wysokości (art. 111 ust. 2 i 8 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości). 

Wszystkie analizowane decyzje były decyzjami zezwalającymi na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 87-106) 

 

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. 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie 191 kontroli, w tym w 2010 r. – 
92 kontrole, w 2011 r. – 59 kontroli, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. – 
40 kontroli. Kontrole przeprowadzane były przez członków Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnień, które były ważne w danym 
roku. 

Analiza kontroli przeprowadzonych w latach 2011-2012 (I półrocze) wykazała, że 
w ich trakcie, sprawdzano przestrzeganie przez przedsiębiorców zasad określonych 
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w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz wymogów określonych w uchwale 
Ramy Miasta Jarosławia nr 504/XLVII/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
miasta Jarosławia, m.in: 

- uwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, niesprzedawaniu 
alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

- niesprzedawania alkoholu pod zastaw i na kredyt, 

- niespożywania alkoholu w obrębie placówki, 

- uwidaczniania informacji o posiadanym zezwoleniu na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zakończeniu 
kontroli sporządzali protokoły kontroli. Przeprowadzone kontrole nie wykazały 
żadnych nieprawidłowości. 

W trakcie kontroli nie dokonywano sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym 
oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 
poprzednim. 

Nie wystąpiły przypadki wydania przez Burmistrza Miasta decyzji o cofnięciu 
zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tj. 
z powodu powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, 
w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku 
publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt, gdy 
prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku 
publicznego. 

Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu wyjaśnił, że w latach 2010-2012 
(I półrocze) na terenie powiatu jarosławskiego „nie odnotowano zakłóceń porządku 
publicznego związanych z działalnością punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych). 

(dowód: akta kontroli str.: 107, 111-127) 

 

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

Upoważnienia do przeprowadzania kontroli dla członków Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wystawiane były niezgodne z art. 183 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, 
o której mowa w art. 181, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 
ze zm.). Zgodnie z 79a ust. 6 powyższej ustawy upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli zawiera co najmniej: wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu 
kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli 
uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, 
oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego 
kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia 
kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego 
stanowiska lub funkcji, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego 
przedsiębiorcy. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydawane przez Burmistrza Miasta 
Jarosławia, nie posiadały: oznaczenia przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenia 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zakresu przedmiotowego kontroli, wskazania daty rozpoczęcia i przewidywanego 
terminu zakończenia kontroli, pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego 
przedsiębiorcy. 

(dowód: akta kontroli str. 113-126) 

 

Pan Andrzej Wyczawski – Burmistrz Miasta Jarosławia wyjaśnił, że „członkowie 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonywali kontroli na podstawie 
rocznych upoważnień do kontroli. W dniu 10 października 2012 r. podjęto uchwałę 
o przeprowadzaniu kontroli zgodnie z harmonogramem, który będzie uwzględniał 
terminy kontroli w brzmieniu przepisów ostawy o swobodzie działalności 
gospodarczej.” 

(dowód: akta kontroli str. 108-110) 

 

Kontrole przeprowadzane na podstawie art. 18 ust 8 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości były nierzetelnie, gdyż zgodnie z powyższym artykułem, organ 
zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż miejska lub członkowie 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dokonują kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 

Przeprowadzane kontrole nie obejmowały weryfikacji oświadczeń o wysokości 
sprzedaży napojów alkoholowych. Brak weryfikacji ze strony organu zezwalającego 
danych zawartych w powyższych oświadczeniach stwarza obszar podwyższonego 
ryzyka wystąpienia nadużyć ze strony przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str.: 112, 107-110) 

 

Pan Andrzej Wyczawski – Burmistrz Miasta Jarosławia wyjaśnił, że „w trakcie 
przeprowadzanych kontroli Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie 
sprawdzała rzetelności sporządzanych przez przedsiębiorców oświadczeń 
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, gdyż żaden 
z członków Komisji nie był do tego przeszkolony.” 

(dowód: akta kontroli str. 108-110) 

 

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

W latach 2011 – 2012 (I półrocze) Urząd Miasta kontrolował terminowość 
przedstawiania, przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń, oświadczeń 
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży w roku poprzednim oraz terminowość wnoszenia opłat. 
W wyniku prowadzonej w Urzędzie Miasta weryfikacji składanych przez 
przedsiębiorców oświadczeń i wnoszonych opłat stwierdzono, że: 
1. zarówno w 2011 jak i w 2012 r. wszyscy przedsiębiorcy złożyli oświadczenia 
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenia 
składane były z zachowaniem terminu określonego w art. 111 ust. 4 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, 
2. w 2011 r. – 21 podmiotów nie wniosło opłaty lub nieterminowo wniosło opłaty za 
korzystanie z zezwoleń. W przypadku 8 podmiotów Burmistrz Miasta wydawał 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Dla pozostałych 13 podmiotów decyzje 
w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nie zostały 
wydane. 
3. w I półroczu 2012 r. – 12 podmiotów nie wniosło lub nieterminowo wniosło opłaty 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Burmistrz Miasta nie 
wydał ani jednej decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia. 
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. 129-131) 

 

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

Analiza terminowości oraz wysokości dokonywanych przez przedsiębiorców opłat 
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykazała, że spośród 
33 podmiotów, które nie wniosły opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w terminach określonych w art. 111 ust. 7 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, Burmistrz Miasta nie wydał, w stosunku do 
25 podmiotów (75,8% wszystkich podmiotów), decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia 
zezwoleń na podstawie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
przepis ten stanowi, że zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, 
o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej 
w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w 111 ust. 7. Art. 18 ust. 
13 powyższej ustawy stanowi, że przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło 
z przyczyn określonych w art. 18 ust 12 pkt 5 może wystąpić z wnioskiem o wydanie 
nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str.: 130,132-165) 

 

Pan Andrzej Wyczawski – Burmistrz Miasta Jarosławia wyjaśnił, że przedsiębiorcy 
spóźniający się z uiszczeniem opłaty w ustawowym terminie zwracali się do niego 
z prośbą o przywrócenie tego terminu. Uznał on, że pozbawienie możliwości 
prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, może skutkować wyeliminowaniem 
przedsiębiorcy z rynku a co za tym idzie spowodować iż popadnie on w zapaść 
finansową, zagrażającą bytowi rodziny. Zapewnił również, że od 1 października 
2012 r., zobowiązał podległych mu pracowników do przestrzegania terminów 
wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń. Wobec przedsiębiorców, którzy nie 
wnieśli opłaty w wymaganym terminie, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 166-167) 

 

Nieuiszczenie należnej opłaty w właściwym terminie przez podmiot korzystający 
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, skutkuje wygaśnięciem 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy ustawy. Wydana w tej 
sprawie decyzja ma charakter deklaratoryjny – jest jedynie potwierdzeniem stanu 
zaistniałego z mocy prawa. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

10 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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 dochodu 
i wydatków. 

Wykorzystanie przez gminę limitu dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia poniższe zestawienie. 

 

 

 

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  

(uchwała 
budżetowa) 

 

Faktycznie 
zrealizowane 

 

Planowane 

(uchwała 
budżetowa) 

 

Faktycznie 
zrealizowane 

 

kwota 

 

 

% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 x 526.609,89 X 493.459,92 33.149,97 107 

2009 x 578.879,60 X 530.324,84 48.554,76 109 

2010 600.000 632.107,64 600.000 592.487,33 39.620,31 107 

2011 650.000 630.303,03 650.000 682.521,81 -52.218,78 92 

2012 
(do 30.06) 650.000 549.297,02 650.000 342.244,86 207.052,16 160 

(dowód: akta kontroli str. 168) 

 

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii, Urząd Miasta w latach 2010 – 
2012 (I półrocze), zamierzał sfinansować jedynie z dochodów, które planował 
uzyskać z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W poszczególnych okresach budżetowych, nie doszło do sytuacji by Urząd Miasta 
dokonywał zmian planu budżetu finansowego, które powodowałyby zmniejszenie 
planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani do 
poziomu niższego od kwoty faktycznie zrealizowanych dochodów z opłat za 
zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str.: 169, 173-185) 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie opiniując projekty uchwał 
budżetowych za lata 2010-2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 
i 2011 r., nie zgłaszała uwag dotyczących sposobu ujęcia dochodu z opłat za 
zezwolenia i ich wykorzystanie. 

(dowód: akta kontroli str. 170) 
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Struktura wydatków gminy na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
i przeciwdziałanie narkomanii przedstawiona została w poniższym zestawieniu. 

 

 
Wyszczególnienie 

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

Zł % zł % zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem,  
w tym: 

592487,33 100 682521,81 100 342244,86 100 

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

 

 

544415,17 

0 

91 

 

 

630380,13 

0 

92 

 

 

307071,96 

0 

90 

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

 

 

48072,16 

0 

9 

 

 

52141,68 

0 

8 

 

 

35172,90 

0 

10 

(dowód: akta kontroli str. 171) 

 

Wykorzystywanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w okresie objętym kontrolą, nie było przedmiotem audytu ani 
kontroli wewnętrznej. 

(dowód: akta kontroli str. 172) 

 

Struktura wydatków w latach 2010-2011 wyglądała następująco: 

1. w 2010 r.: 

a. wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomani: 

- wynagrodzenie i inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.178,90 zł, 

- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 35.893,26 zł, 

- dotacje – 10.000 zł, 

b. wydatki na realizacje Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 

- wynagrodzenie i inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 107.014,81 zł, 

- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 95,400,36 zł, 

- dotacje – 342.000 zł, 

2. w 2011 r. – wydatki w wysokości , w tym: 

a. wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomani: 

- wynagrodzenie i inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.400 zł, 

- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 39.741,68 zł, 

- dotacje – 10.000 zł, 

b. wydatki na realizacje Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
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- wynagrodzenie i inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 111.024,29 zł, 

- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 35.855,84 zł, 

- dotacje – 483.500 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 186-188) 

 

4.2. Prawidłowość kwalifikowania wydatków jako kosztu 
realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym. 

Analizą objęto wszystkie wydatki finansowane przez Urząd Miasta z działu 851, 
rozdziałów 85153 i 85154 zrealizowane w 2011 r. 

Analiza wykazała, że: 

- przedmiotem finansowania powyższych działu i rozdziałów były koszty realizacji 
celów wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, 

- przedmiotem wydatków finansowanych na zadania określone w rozdziałach 85154 
i 85153 planu wydatków było finansowanie działań przewidzianych Programach 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, 

- przy zakupie usług i udzielaniu dotacji, nie wystąpiły przypadki przyjęcia 
w umowach i kalkulacjach rażąco wysokich stawek wynagrodzeń, 

- zakupione przez Urząd Miasta materiały i wyposażenie wykorzystywane były przy 
realizacji zadań określonych w rozdziałach 85154 i 85153 planu wydatków, 

- nie wystąpiły przypadki finansowania ze środków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zakupu, budowy ani remontu obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 191-205) 

 

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

 

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

W 2011 r. na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta przeprowadził dwa 
przetargi nieograniczone o łącznej wartości 100.041 zł. Analiza dokumentacji 
związanej z przetargami wykazała, zgodność przeprowadzonych czynności 
z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.). 

(dowód: akta kontroli str. 206-254) 

 

Ponadto na realizację powyższych zadań przeznaczył dotacje w wysokości 
493.500 zł dla 30 organizacji w ramach §2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr  157, poz. 1240 ze zm.), na 

Opis stanu 
faktycznego 
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finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Przy udzielaniu dotacji powyższym podmiotom Urząd Miasta przestrzegał zasad 
i warunków określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.). 

Ponadto w umowach o udzielenie dotacji precyzyjnie określono i zwymiarowano 
zadania, będące przedmiotem dotacji oraz terminowo i rzetelnie rozliczono 
dotowane organizacje z powierzonych zadań. 

(dowód: akta kontroli str.: 203-205, 255-269) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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 Kontroli2, wnosi o: 

1. wydawanie upoważnień do przeprowadzania kontroli na podstawie 
art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu trzeźwości, stosując przepisy ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, 

2. przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia, z uwzględnieniem weryfikacji oświadczeń o wysokości sprzedaży 
napojów alkoholowych, składanych corocznie przez przedsiębiorców, 

3. podjęcie stosownych działań w stosunku do przedsiębiorców, których 
zezwolenia wygasły z mocy ustawy a nadal prowadzą działalność w zakresie 
sprzedaży napojów alkoholowych, 

4. stosowanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dotyczących 
wydawania decyzji o stwierdzeniu wygaszenia zezwoleń, w przypadku niedokonania  
przez przedsiębiorców wpłat w wyznaczonych terminach. 

 

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. 

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

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Stanisław Sikora Maciej Pilecki 

inspektor kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 

  
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


