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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 sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie1 

Kontroler Jarosław Pułka, specjalista k.p., upowaŜnienie do kontroli nr 82845 z dnia 24.09.2012 r.  
(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard 
Szczeciński2. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sławomir Pajor, Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego. 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia3 wykorzystanie przez Miasto Stargard 
Szczeciński4 w latach 2010 – 2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. Pozytywnie natomiast ocenia wywiązywanie się z zadań  
z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych. 

Ocenę negatywną uzasadnia niskie wynoszące 78,24 %5 wykorzystanie w latach 
2010 – 2011 środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych na cele wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi6.  
Z przepisów cyt. ustawy wynika, Ŝe opłaty pobierane za korzystanie z zezwoleń na 
detaliczną sprzedaŜ tych napojów słuŜą pozyskaniu dodatkowych środków na 
finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 oraz, Ŝe dochody te wykorzysty-
wane będą przez gminę na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązy-
wania programów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania 
narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W wyniku kontroli ustalono, 
Ŝe w latach 2010-2011 Miasto nie wykorzystało na realizację ww. programów 
657.958,23 zł, z czego kwotę 358.639,68 zł niewykorzystanych środków w 2010 r. 
przeznaczyło na sfinansowanie niedoboru środków finansowych budŜetu Miasta 
na 2011 r., co było  niezgodne z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  
W 2011 r. naruszając przepis art. 18² w związku z art. 111 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i 5 
cyt. ustawy sfinansowano wyposaŜenie dla Policji na łączną kwotę 3.889,26 zł (na 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli) oraz pokryto 

                                                      
1 Dalej NIK. 
2 Dalej Urząd. 
3  NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Dalej równieŜ Miasto. 
5  ocena pozytywna jest formułowana przez NIK w przypadku wykorzystania w pełnej wysokości zaplanowanych środków  

w latach 2010-2011; ocena negatywna - gdy łączna kwota wydatków poniesionych w latach 2010 -2011 na realizację zadań 
wskazanych postanowieniami art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości była niŜsza od 85% kwoty dochodów uzyskanych  
w tym okresie z opłat wniesionych przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń; w pozostałych przypadkach - ocena 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

6  Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. – dalej ustawa o wychowaniu w trzeźwości. 
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koszty administracyjne, związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych7 w wysokości 4.295,97 zł.  

W zakresie regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych pozytywnie oceniono: 
wywiązywanie się Miasta z obowiązku ustalenia zasad usytuowania i maksymalnej 
liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych; przestrzeganie ustawowych 
zasad udzielania zezwoleń na detaliczny obrót napojami alkoholowymi oraz 
podejmowanie działań prawnych w przypadku niespełniania przez przedsiębiorców 
warunków korzystania z zezwoleń.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

W zakresie regulacji liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych w latach 2010-2012 (I półrocze) na terenie Miasta, obowiązywała 
uchwała Rady Miejskiej z 20.12.2002 r. ustalająca liczbę punktów sprzedaŜy oraz 
zasady ich usytuowania wraz ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miejskiej  
z 20.06.2006 r. dotyczącymi zwiększenia maksymalnej liczby punktów sprzedaŜy  
(z 140 na 180)8. W postanowieniach ww. uchwał nie określono zakresu i sposobu 
ograniczania dostępności alkoholu - brak stosownych uregulowań w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy uchwalaniu ww. 
zasad Wojewoda Zachodniopomorski nie wniósł uwag. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 13-40, 127) 

Liczbę funkcjonujących na terenie Miasta legalnych punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych w porównaniu z limitem ustalonym przez Radę Miasta 
przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

(dowód: akta kontroli str. 12) 

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

                                                      
7 Dalej MKRPA. 
8 Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 3, poz. 71 ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 

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 sprzedaŜy 
napojów alkoholowych 
powyŜej 4,5% ustalony przez 
Radę Gminy, 
w tym:  

- do spoŜycia poza miejscem 
zakupu, do spoŜycia w 
miejscu zakupu.  

180 

 

 

 

- 

180 

 

 

 

- 

180 

 

 

 

- 

180 

 

 

 

- 

Liczba punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych 
powyŜej 4,5% działających 
na terenie gminy. 

w tym:  
- do spoŜycia poza miejscem 

zakupu, 
- do spoŜycia w miejscu 
zakupu. 

173 

 

 

121 

52 

166 

 

 

116 

50 

163 

 

 

117 

46 

177 

 

 

124 

53 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie 
opisanym w pkt 1. 

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

Uchwałą z dnia 28 grudnia 2006 r. Rada Miejska przyjęła Miejski program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na lata 2007-2013 (dalej Program). Tą samą uchwałą określono, Ŝe 
harmonogram realizacji ww. programu w latach jego obowiązywania będzie 
przyjmowany corocznie przez Radę Miasta. W programie zawarto analizę 
uwarunkowań i potrzeb lokalnych9, a działania ukierunkowane były na realizację 
zadań wskazanych w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz w art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii10.  
W Programie - zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości -  
ustalono zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków MKRPA11. 

              (dowód: akta kontroli str. 13-35, 127) 

Rada Miejska uchwałą z dnia 28 grudnia 2010 r. wprowadziła zmiany do Programu 
polegające na rozszerzeniu nazwy Programu na Miejski program profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007-2013 i wpisaniu w jego 
treść zadań określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie12.  

(dowód: akta kontroli str.36-40) 

W stosunku do ww. uchwał nie było rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody 
Zachodniopomorskiego13. W latach 2010 – 2012 (I półrocze) Rada Miejska nie 
wprowadzała zmian w projektach uchwał dotyczących ww. Programu przedkładanych 
przez Prezydenta Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 127) 

W badanym okresie Rada Miejska corocznie uchwalała harmonogram realizacji ww. 
Programu, w którym określano nazwę zadania, sposób jego realizacji, osobę lub 
instytucję odpowiedzialną za realizację zadania, termin realizacji oraz szacunkowe 
koszty wykonania poszczególnych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 41-79) 

W dniu 09.03.2011 r. oraz 13.03.2012 r. Prezydent Miasta przekazał Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej Informację o realizacji Miejskiego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2007-2013, tj. w terminie 
określonym w art. 11 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. PowyŜsze 
informacje z realizacji Programu zostały przyjęte przez Radę Miejską w dniu 
29.03.2011 r. oraz 27.03.2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 80-122) 

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

                                                      
9 przeprowadzoną przez pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 r. 

(tj. na etapie przygotowywania Programu) na podstawie m.in. informacji pozyskanych od stargardzkich instytucji i organizacji 
zajmujących się tą tematyką. 

10 Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z zm. – dalej ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. 
11 Zmienione uchwałą Nr XVI/155/07 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2007 r.  
12 Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm. – dalej ustawa o przeciwdziałaniu przemocy. 
13 Dalej: Wojewoda. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

5 

W uchwalanych corocznie (na lata 2010, 2011, 2012) przez Radę Miejską 
Harmonogramach realizacji Programu, w części dotyczącej zadań wykonywanych 
przez MKRPA, ujęte zostały tzw. koszty administracyjne14 związane z działalnością 
MKRPA, których źródło pokrycia stanowiły dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości, przepis ten uprawnia gminę jedynie do ustalenia zasad 
wynagradzania członków MKRPA w miejskim Programie, które mogą być pokrywane z 
dochodów uzyskiwanych z tych opłat na mocy art. 182 cyt. ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 41-79) 

Osobą odpowiedzialną za opracowanie i nowelizowanie Programu był Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. UzaleŜnień, pani Agata Kmieć-Łuciuk, Naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 123) 

W sprawie ujęcia w Programie kosztów administracyjnych MKRPA pani Pełnomocnik 
wyjaśniła, Ŝe: „Art. 41 ustawy (…) określa bowiem otwarty katalog niniejszych zadań. 
Gmina moŜe zatem poza zadaniami określonymi w szczególności w art. 41 ust. 1 
realizować takŜe inne zadania, dotyczące niniejszej dziedziny poprzez wpisanie ich w 
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dlatego teŜ 
działalność MKRPA została ujęta w Miejskim programie profilaktyki (…).” 

(dowód: akta kontroli str. 410-411) 

W uchwalonym 28 grudnia 2006 r. przez Radę Miejską Programie15 nie wyodrębniono 
osobnych części dotyczących: 
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Rada Miejska nie uchwalała corocznie ww. programu, uchwalając tylko Harmonogram 
realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie na lata 2007-2013. 

(dowód: akta kontroli str. 13-79) 

Coroczne uchwalanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, naleŜało do 
obowiązków Rady Miejskiej. 

W sprawie niewyodrębnienia poszczególnych programów oraz nieprzestrzegania 
corocznego uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Prezydent Miasta Sławomir Pajor wyjaśnił, Ŝe: „(…) 
Ujęcie niniejszych zadań w jednym dokumencie uzasadnia fakt, iŜ zgodnie z art. 
182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania 
te mogą być finansowane z tego samego źródła, jakim są dochody z tytułu opłat 
za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, co moŜna rozumieć jako 
kierunek wskazany przez ustawodawcę w zakresie tworzenia jednolitej polityki 
dotyczącej problemu uzaleŜnień. Trudno byłoby bowiem niektóre działania 
profilaktyczne, których odbiorcami jest ogół dzieci i młodzieŜy (np. programy 
profilaktyki pierwszorzędowej z zakresu uzaleŜnień) czy pomocowe,  skierowane 
zarówno do rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi jak i problemem 
narkomanii (np. świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z niniejszych rodzin, 
punkty z udzielaną pomocą prawną czy psychologiczną) przypisać do jednego 

                                                      
14 Koszty korespondencji, obsługi biurowej. 
15 Zmienionym uchwała Rady Miejskiej 28.12.2010 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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bądź drugiego programu. Dodatkowo pojawia się kwestia uzaleŜnień krzyŜowych. 
Koniecznym byłoby w takiej sytuacji powielanie działań  w obu obszarach. Biorąc 
powyŜsze pod uwagę, kształt Miejskiego programu (…) wynika z wykładni 
celowościowej przepisów stanowiących podstawę jego przyjęcia. Działania 
realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii mają niejednokrotnie charakter długofalowy, 
zakładający osiągnięcie określonych rezultatów po upływie okresu dłuŜszego, niŜ 
rok. Stąd, by osiągnąć cele określone zarówno w ustawie o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciw-działaniu 
narkomanii przyjęto Miejski program (…) na lata 2007-2013 określający podsta-
wowe cele i zadania Miasta tworząc tym samym strategię działania w przedmio-
towej dziedzinie. Corocznie zaś przyjmowane są Harmonogramy jego realizacji 
obejmujące konkretne przedsięwzięcia podejmowane w danym okresie. Harmono-
gram statuuje niejako obowiązywanie zapisów Programu na dany rok. Zawiera 
elementy niezbędne z punktu widzenia pojęcia programu, tj. planowane do wyko-
nania zadania, metody ich realizacji, podmioty odpowiedzialne za ich realizację 
oraz koszty ich przeprowadzenia.”  

(dowód: akta kontroli str. 125, 127-128) 

NajwyŜsza Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia 
działalność Urzędu w zakresie opisanym w pkt 2. 

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

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

Liczbę wydanych, wygasłych i cofniętych zezwoleń w latach 2010 – 2012  
(I półrocze) przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

 (dowód: akta kontroli str. 131) 

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad i warunków ustalonych w ustawie  
o wychowaniu w trzeźwości, ustalonych przez Radę Miejską zasad usytuowania 
miejsc sprzedaŜy oraz prawidłowości obliczania opłat za ich wydanie objęto 20 
ostatnich podmiotów  (łącznie 46 zezwoleń), którym przed 30.06.2012 r. wydano 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaŜy  
(z wyłączeniem zezwoleń jednorazowych). Stwierdzono, Ŝe do wszystkich zbadanych 
20 wniosków załączono wymagane dokumenty, MKRPA wyraziła pozytywną opinię  
w sprawie lokalizacji punktu, wydane decyzje o udzieleniu zezwolenia były formalnie 
poprawne, sprawy zostały załatwione z zachowaniem terminów przewidzianych  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

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

1 2 3 4 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych (bez zezwoleń 
jednorazowych), 
w tym na sprzedaŜ napojów: 

• o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo 

• o zawartości do 18 % alkoholu  

• o zawartości powyŜej 18 % alkoholu 

212 
 
87 
67 
58 

193 
 
82 
56 
55 

132 
 
52 
42 
38 

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych. 12 9 5 

Liczba wygasłych 100 96 62 

Liczba zezwoleń cofniętych. 0 0 0 
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w Kodeksie postępowania administracyjnego16 oraz, Ŝe opłaty zostały prawidłowo 
wyliczone i wniesione przed terminem wydania przedsiębiorcy (fizycznego przekaza-
nia/doręczenia) zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 132-171) 

W latach 2010-2012 (do 30.06.) nie wystąpiły przypadki wydania decyzji o odmowie 
udzielenia zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli str. 172) 

W 7 z 20 badanych wniosków stwierdzono brak wypełnionego pola dotyczącego 
numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, 
wymaganego przepisami art. 18 ust. 5 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

(dowód: akta kontroli str. 133-171) 

W powyŜszej sprawie Urszula Michalska Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw 
Obywatelskich wyjaśniła, Ŝe: „W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (…), który obowiązuje od 01 lipca 2011 r. 
utworzona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 
zwana „CEiDG”, prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, który 
wpisując przedsiębiorców do powyŜszego rejestru nie nadaje im numerów. Zgodnie  
z art. 18 ust. 5 pkt 3 ustawy (…) wniosek o wydanie zezwolenia winien zawierać 
numer w rejestrze (…). Z kolei w art. 18 ust.6 został przez ustawodawcę uchylony pkt 
1 dotyczący dołączania do wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jak  
z powyŜszego wynika istnieje niespójność przepisów w wymienionych ustawach.  
W związku z powyŜszym wyjaśniam, Ŝe przedsiębiorcy nie posiadając numeru wpisu 
do CEiDG pozostawiają to pole niewypełnione.” 

(dowód: akta kontroli str. 173) 

W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 3.1 nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

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

W latach 2010-2012 (30.06.) kontrole w zakresie korzystania przez podmioty  
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeprowadzane były przez 
członków MKRPA, straŜ miejską oraz Wydział Spraw Obywatelskich. Liczba 
przeprowadzonych kontroli w poszczególnych latach kształtowała się następująco: 
- w 2010 r. - skontrolowano 128 punktów sprzedaŜy, tj. 74 % wszystkich punktów, 
- w 2011 r. - skontrolowano 127 punktów sprzedaŜy (76,5 %), 
- w 2012 (do 30.06.) - skontrolowano 41 punktów sprzedaŜy (23,16 %).  
Liczba kontroli, które ujawniły nieprawidłowości w 2010 r. wynosiła  8, w 2011 r. – 13  
i w 2012 r. (do 30.06.) - 5. Główne nieprawidłowości dotyczyły braku lub nieuwido-
cznienia wywieszek o szkodliwości alkoholu dla zdrowia. W badanym okresie 
przeprowadzone przez Miasto kontrole nie wykazały nieprawidłowości skutkujących 
obligatoryjnym cofnięciem zezwolenia. Większość kontroli przeprowadzona została 
przez MKRPA (2010 – 104. 2011 – 109, 2012 – 24). 
Wszystkie kontrole prowadzone były na podstawie imiennego upowaŜnienia 
wydanego przez Prezydenta Miasta. Zakresy kontroli dotyczyły: 
 zakazów wymienionych w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tj. sprzedaŜy  

i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, Ŝe 
znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt i pod zastaw; 

- obowiązku określonego w art. 13 ust. 2 ww. ustawy w zakresie uwidaczniania 
informacji o szkodliwości alkoholu dla zdrowia; 

                                                      
16 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). 
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- zakłócania spokoju i porządku publicznego w obrębie punktu sprzedaŜy napojów 
alkoholowych. Z prowadzonych kontroli sporządzano protokoły. W latach 2011-
2012 (30.06.) nie prowadzono kontroli w zakresie weryfikacji (rzetelności) 
przedkładanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości dokonanej 
sprzedaŜy alkoholu w roku poprzednim. 

(dowód: akta kontroli str. 174-185) 

Pismem z 21.06.2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim 
poinformowali Urząd o stwierdzonym w dniu 17.06.2011 r. zakłócaniu porządku 
publicznego i spoŜywaniu alkoholu w najbliŜszej okolicy sklepu sprzedającego alkohol 
przez jego klientów. W dniu 05.07.2011 r. Urząd dokonał kontroli punktu sprzedaŜy 
pod kątem zakłócania spokoju i porządku publicznego, w czasie której nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 177-180) 

W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 3.2 nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Brak weryfikacji rzetelności oświadczeń o wartości dokonanej sprzedaŜy alkoholu  
w roku poprzednim ze strony organu zezwalającego stwarza obszar podwyŜszonego 
ryzyka wystąpienia naduŜyć ze strony przedsiębiorców, tj. podawania nierzetelnych 
danych w celu zaniŜenia kwoty opłaty. 

W sprawie tej Prezydent Miasta wyjaśnił, Ŝe: „Ustawa (…) nie zawiera literalnego 
zapisu o obowiązku przeprowadzania przez gminy weryfikacji rzetelności składanych 
przez przedsię-biorców oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych. Brak 
jest równieŜ przepisów wykonawczych, określających zasady badania dokumentów 
finansowych przedsiębiorców oraz sankcji za odmowę przedłoŜenia przez 
przedsiębiorców stosownych dokumentów. Nieprawidłowa weryfikacja oświadczeń, 
wynikająca z braku wytycznych, co do sposobu jej przeprowadzania skutkować moŜe 
błędną oceną prawidłowości przedkładanych przez przedsiębiorców oświadczeń  
o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych za rok poprzedni.”  

(dowód: akta kontroli str. 402, 404) 

3.3. Funkcjonowanie systemu ustalania opłat – egzekwowanie od 
przedsiębiorców korzystających z zezwoleń, oświadczeń o wartości 
sprzedaŜy detalicznej napojów alkoholowych i wnoszenia opłat. 

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2012 r. Urząd prowadził dwie ewidencje, tj. 
oświadczeń o wartości sprzedaŜy detalicznej napojów alkoholowych oraz wnoszonych 
opłat (ewidencje prowadzone równolegle w wersji papierowej i elektronicznej). Nadzór 
nad terminowością składanych oświadczeń i wnoszonych opłat sprawowany był przez 
pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, z wykorzystaniem prowadzonych 
ewidencji oraz programu informatycznego pn. „System ewidencji zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych”. W oparciu o złoŜone oświadczenia i wprowadzone 
do systemu informacje program wyliczał naleŜność do zapłaty. Wszystkie wnoszone 
przez przedsiębiorców opłaty były wprowadzane do systemu i weryfikowane pod 
względem zgodności wysokości opłaty z dokonanym przypisem oraz terminowości 
wniesionej opłaty (kontrola dokonywana przez Wydział Finansowy oraz Wydział Spraw 
Obywatelskich).  

 (dowód: akta kontroli str.185-186) 

W latach 2011-2012 (30.06.) było 7 przypadków wystąpienia okoliczności, o jakich 
mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, skutkujące 
wygaśnięciem zezwolenia.  We wszystkich ww. przypadkach Prezydent wydał decyzje 
o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia. Stwierdzone naruszenia cyt. przepisu 
dotyczyły następujących przypadków: 
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- w terminie do 31.01.2011 r. jeden przedsiębiorca nie złoŜył oświadczenia o wartości 
sprzedaŜy oraz nie wniósł opłaty za korzystanie z zezwolenia, 

- czterech przedsiębiorców w terminie do 31.01.2012 r. nie złoŜyło oświadczeń  
o wartości sprzedaŜy oraz nie wniosło opłat za korzystanie z zezwoleń, 

- niewniesienia przez dwóch przedsiębiorców w terminie do 31.05.2012 r. opłat za 
korzystanie z zezwoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 186-187) 

W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 3.3 nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

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

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

Planowane i faktycznie zrealizowane dochody oraz wydatki Miasta w latach 2010 – 
2012 (I półrocze) w ww. zakresie przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

Rok Dochody z tytułu opłat 
wnoszonych przez 
przedsiębiorców 

Wydatki na realizację zadań z 
zakresu profilaktyki i przeciw-
działania alkoholizmowi oraz 
przeciwdziałania narkomanii 

RóŜnica 

(kol. 3 – kol. 5) 

Planowane  
(uchwala 
budŜet.) 

Faktycznie 
zrealizowa

ne 

Planowane  

(uchwala 
budŜetowa) 

Faktycznie 
 Zrealizowane 

Kwota % 

(kol. 5:3) 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 1.100.000 1.255.244 1.100.000 1.152.725,20 102.518,80 91,83 

2009 1.200.000 1.398.512 1.200.000 1.304.157,87 162.336,13 88,39 

2010 1.200.000 1.469.906 1.200.000 1.111.266,32 358.639,68 75,60 

2011 1.350.000 1.553.883 1.350.000 1.254.564,45 299.318,55 80,74 

2012 I półr.) 1.500.000 1.194.047 1.500.000 735.738,13 458.308,87 61,62 

W ww. latach nie dokonywano zmiany planu finansowego powodującej zmniejszenie 
wydatków oraz nie dokonywano zwiększenia planu dochodów. W 2012 r. dokonano 
zwiększenia planu wydatków o kwotę 299.318 zł. RóŜnica w planowaniu 
(niedoszacowaniu) dochodów wynosiła w 2008 r. 155.244 zł, w 2009 r. 198.512 zł,  
w 2010 r. 269.906 zł i w 2011 r. 203.883 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 188) 

Łącznie w latach 2010-2011 Miasto nie wykorzystało zgodnie z przeznaczeniem, 
określonym w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (tj. na realizację Programu), 
kwoty 657.958,23 zł. Niewykorzystane w 2010 r. dochody w wysokości 358.639,68 zł 
(jako nadwyŜka środków pienięŜnych na koniec roku) przeznaczona została na 
sfinansowanie niedoboru środków finansowych budŜetu Miasta na 2011 r. Dochody 
niewykorzystane w 2011 r. w wysokości 299.318 zł uchwałą Rady Miejskiej z 
29.05.2012 r. zostały wprowadzone do budŜetu Miasta na realizację Programu w 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 41-43, 129-130, 188, 226) 

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

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

zł % zł % Zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem, 
w tym  

1.111.266,32 100 1.254.564,45 100 735.738,13 100 

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

1.081.655,69 97,34 1.227.575,19 97,85 732.788,13 99,60 

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

29.610,63 2,66 26.989,26 2,15 2.950,00 0,40 

(dowód: akta kontroli str. 189, 190-205) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, opiniując projekt uchwały budŜetowej 
na lata 2010, 2011 i 2012 oraz sprawozdania z wykonania budŜetu za lata 2010 i 
2011, nie zgłaszała uwag dotyczących sposobu ujęcia dochodów z opłat za 
zezwolenia i ich wykorzystania.  

(dowód: akta kontroli str. 128-129, 206-212) 

W 2011 r. audytem wewnętrznym zostało objętych 7 z 33 dotacji udzielonych 
organizacjom pozarządowym w 2010 r. na zadania realizowane w ramach polityki 
społecznej.  W wyniku audytu stwierdzono, Ŝe nadzór nad realizacją zadań w zakresie 
merytorycznym i finansowym prowadzony był prawidłowo. Wydane zalecenia 
dotyczyły egzekwowania od wykonawców umów konieczności przedstawiania 
dodatkowych dokumentów, m.in. list obecności, zawartych umów. 

(dowód: akta kontroli str. 213-217) 
W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 4.1 stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  
 
W latach 2010-2011 łączna kwota wydatków poniesionych przez Miasto na 
realizację zadań przewidzianych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007-2013 stanowiła 78,24 % kwoty 
dochodów uzyskanych w tym okresie z opłat wniesionych przez przedsiębiorców 
korzystających z zezwoleń. W 2010 r. Miasto przeznaczyło niewykorzystane środki 
w wysokości 358.639,68 zł na sfinansowanie niedoboru środków finansowych 
budŜetu Miasta na 2011 r., co było niezgodne z art. 18² ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości, który stanowi, Ŝe dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane 
będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 

(dowód: akta kontroli str. 129-130, 188, 218-226) 

W sprawie przeznaczenia niewykorzystanych środków w 2010 r. na pokrycie 
deficytu oraz przyczyn niewykorzystania w poszczególnych latach dochodów 
uzyskanych z opłat za zezwolenia Prezydent Miasta, Sławomir Pajor wyjaśnił, Ŝe: 
„(…)W wyniku zakończenia wszelkich operacji kasowych i księgowych na 
rachunku budŜetu miasta  (2010 r.  i 2011 r.) pozostawały wolne środki jako 
nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu miasta. W skład 
tych nadwyŜek wchodziły teŜ  środki pozyskane z opłat a niewydatkowane w 
latach 2010 i 2011. JednakŜe zarówno w roku 2011 jak i 2012 nie stanowią juŜ one 
dochodów, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi a przychody, które stanowią źródło sfinansowania deficytu 
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budŜetu j.s.t. Kompetencje ustawowe do dysponowania osiągniętą nadwyŜką 
środków posiada rada gminy, która moŜe ją przeznaczyć na sfinansowanie 
deficytu budŜetu (róŜnicy między dochodami a wydatkami) jednostki w roku 
następnym (…).Środki ujęte w poszczególnych latach w planie wydatków na 
realizację zadań ujętych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  i przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007-2013 nie były w pełni wykorzy-
stywane z powodu mniejszych niŜ zakładano wydatków na poszczególne zadania, 
bądź z uwagi na wycofanie się realizatora określonego zadania lub nie wyłonienie 
takiegoŜ realizatora i tym samym brak moŜliwości wykonania danego przedsię-
wzięcia. W przypadku środków stanowiących róŜnicę pomiędzy planowanymi 
dochodami a faktycznie uzyskanymi, ich niewykorzystanie w danym roku wynika  
z braku moŜliwości racjonalnego ich rozdysponowania biorąc pod uwagę fakt, iŜ 
informacja  w tym zakresie pojawia się na początku października po zaksięgo-
waniu ostatniej transzy opłat wpłacanych przez przedsiębiorców, a ich ewentualne 
wydatkowanie jest uzaleŜnione od dokonania stosownych zmian w budŜecie przez 
Radę Miejską a następnie przeprowadzenie odpowiednich procedur związanych 
ze zleceniem realizacji zadania.”   

(dowód: akta kontroli str. 129-30) 
Zdaniem NIK - w świetle złoŜonych wyjaśnień o późno otrzymywanej informacji  
o faktycznej wysokości dochodów uzyskanych z opłat, tj. pozwalającej na racjonalne 
ich rozdysponowanie - jedną z przyczyn niepełnego wykorzystania ww. środków było 
niedoszacowanie planu dochodów i brak jego aktualizacji w ciągu roku budŜetowego. 
Niedoszacowanie dochodów w 2010 r. wynosiło 269.906 zł, a  w 2011 r. 203.883 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 188, 345-351) 

Osobą odpowiedzialną za planowanie dochodów z tytułu uzyskiwanych opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych była pani Urszula 
Michalska, Zastępca Naczelnika Wydziały Spraw Obywatelskich. 

(dowód: akta kontroli str. 341-344) 

W sprawie przyczyn niedoszacowania planu dochodów oraz braku jego 
aktualizacji, pani Urszula Michalska wyjaśniła, Ŝe: nie ma moŜliwości precyzyjnego 
oszacowania wysokości osiąganych dochodów a przy ich planowaniu dołoŜono 
wszelkiej staranności i przewidywania ewentualnych przyszłych zdarzeń 
gospodarczych oraz, Ŝe w trakcie roku budŜetowego nie dokonywano jego 
aktualizacji, gdyŜ dopiero po zakończeniu terminu uiszczania naleŜności  trzeciej 
raty, tj. po 30 września moŜna w przybliŜeniu ocenić wykonanie dochodów. 
Natomiast zmiana planu pod koniec roku budŜetowego stwarzałaby zagroŜenie 
nieracjonalnego wydatkowania środków. 

(dowód: akta kontroli str. 400-401)  

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

Kontrolę prawidłowości kwalifikowania wydatków, jako kosztu realizacji zadań 
określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz w Programie, przepro-
wadzono na podstawie szczegółowej analizy wydatków poniesionych przez Miasto  
w 2011 r. w łącznej kwocie 1.254.564,45 zł, w tym 26.989,26 zł w rozdziale 85153  
i 1.227.575,19 zł w rozdziale 85154. Wydatki na wynagrodzenia i inne na rzecz osób 
fizycznych wynosiły 406.141,20 zł, wydatki na zakup materiałów, wyposaŜenia  
i usług 190.592,16 zł i na dotacje 650.000 zł. Wydatki w wysokości 875.946,86 zł 
zostały poniesione przez Urząd. Kwota 378.617,59 zł wydatkowana była przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim (MOPS). 

(dowód: akta kontroli str. 351, 368-382) 
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W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 4.2 stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  
 

1. Ze środków z rozdziału 85154 - pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń - 
dokonano wydatków w łącznej kwocie 4.272,84 zł na koszty administracyjne 
MKRPA (m.in. papier, pieczątki, meble, opłaty pocztowe, usługi telekomu-
nikacyjne)17, które nie mieszczą się w katalogu działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonych w art. 41 ust. 1 i 5 ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości. Zgodnie z art. 111 ust. 1 cyt. ustawy dochody 
uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
mają charakter dodatkowych środków, które mogą być przeznaczone na zadania 
określone w art. 41 ust. 1. W ocenie NIK koszty obsługi MKRPA powinny być 
opłacane ze środków przeznaczonych na administrację. 

(dowód: akta kontroli str. 354-367) 

Wydatki na obsługę administracyjną MKRPA poniesione zostały przez MOPS. 
(dowód: akta kontroli str. 354-367) 

Za prawidłową realizację i koordynację realizacji zadań wynikających z Programu  
i Harmonogramu odpowiada Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. UzaleŜnień 
(Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej).           (dowód: akta kontroli str. 123-124) 

Za prawidłową realizację budŜetu Miasta odpowiedzialny jest Prezydent Miasta.  
(dowód: akta kontroli str.218-219) 

W sprawie wydatkowania ww. środków na obsługę administracyjną MKRPA 
Prezydent Miasta wyjaśnił, Ŝe: „Koszty administracyjne Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) są kosztami dotyczącymi 
realizacji działania mieszczącego się w katalogu zadań związanych z profilaktyką 
 i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonym w art. 41 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Zaznaczyć bowiem naleŜy, iŜ przedmiotowy katalog ma charakter otwarty. Gmina 
moŜe zatem poza zadaniami określonymi w szczególności w art. 41 ust. 1 
realizować takŜe inne zadania, dotyczące niniejszej dziedziny poprzez wpisanie 
ich w gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Dlatego teŜ działalność MKRPA została ujęta w Miejskim programie profilaktyki 
 i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemo-
cy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie na lata 2007-2013 (…).” 

(dowód: akta kontroli str.402,404-405) 

2. Ze środków z rozdziału 85154 Urząd poniósł wydatki w łącznej kwocie 4.295,97 zł 
na zadania nie związane z realizacją zadań określonych w art. 41 ust. 1 ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości oraz w Programie, co było niezgodne z art. 111 ust. 1  
i art. 182 cyt. ustawy. Na powyŜszą kwotę składały się następujące wydatki:  
- zakup 2 piór za kwotę 406,71 zł, które Prezydent wręczył członkom MKRPA  

w związku z ich odejściem z Komisji, 
- zakupu narkotestów za kwotę 3.093,45 zł oraz sprzętu/wyposaŜenia psa 

tropiącego narkotyki za kwotę 795,81 zł przeznaczonych dla Komendy 
Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim. 

Poniesione ww. wydatki na wyposaŜenie przeznaczone dla Policji dotyczyły zadań 
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, na co jednoznacznie 
wskazywał w swych pismach Komendant Policji. W badanym okresie Miasto nie 

                                                      
17 Zakupy materiałów biurowych – 360,88 zł (§ 4210); zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego) – 98,40 zł  

(§ 4270); zakup usług pozostałych – przesyłki skredytowane i pieczątki – 211,97 zł (§ 4300); zakup usług pozostałych 
(meble) – 2.840,00 zł (§ 4300); opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 578,22 zł (§ 4360); opłaty z tytułu zakupu 
usług telefonii stacjonarnej – 183,37 zł (§ 4370). 
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posiadało określonych w Programie lub Harmonogramie działań profilaktycznych 
wykonywanych we współpracy z Policją. Nie posiadało równieŜ innych porozumień 
zawartych z Policją w powyŜszym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 383-395, 402, 404-409) 

Za prawidłową realizację i koordynację realizacji zadań wynikających z Programu  
i Harmonogramu odpowiada Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. UzaleŜnień 
(Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej).           (dowód: akta kontroli str. 123-124) 

Za prawidłową realizację budŜetu Miasta odpowiedzialny jest Prezydent Miasta.  
(dowód: akta kontroli str. 218-219) 

W sprawie wydatkowania ww. środków Prezydent Miasta wyjaśnił, Ŝe: „Wydatki 
dotyczące zakupu piór dla odchodzących z MKRPA członków oraz zakupu wypo-
saŜenia sprzętu dla psa tropiącego narkotyki oraz narkotestów z przeznaczeniem dla 
Komendy Powiatowej Policji były związane z realizacją zadań określonych  
w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakup 
piór dotyczył działalności MKRPA, a ta jak wskazano w pkt 2 mieści się  
w katalogu zadań gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Natomiast zakup przedmiotów, które zostały przekazane KPP dotyczył 
wsparcia tejŜe Jednostki w szczególności w zakresie prowadzonych działań 
profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii m.in. w szko-łach. Taki cel 
współpracy w ramach niniejszego dofinansowania ustalono w toku szczegółowego 
omawiania wniosków złoŜonych przez Komendanta (...). Cel jakiemu słuŜyły niniejsze 
zakupy został takŜe jednoznacznie określony na dokumentach finansowych będących 
końcowym elementem niniejszych spraw”. W załączeniu Prezydent przedstawił 
notatkę z dna 26.10.2012 r. na potwierdzenie dokonanych ustaleń z Policją, w której 
zapisano: „(…) W wyniku poczynionych uzgodnień ustalono, iŜ niniejszy sprzęt 
zostanie wykorzystany w szczególności do działań profilaktycznych realizowanych 
m.in. w postaci prelekcji i spotkań z młodzieŜą w stargardzkich szkołach, dotyczących 
kwestii przeciwdziałania narkomanii podejmowanych przez Zespół ds. Nieletnich i 
patologii Wydziału Prewencji KPP w Stargardzie Szczecińskim, tj. do prezentacji 
testerów do wykrywania narkotyków dokonanej przez policjantów z Wydziału Ruchu 
(…); umiejętności psów słuŜbowych do wykrywania zapachu narkotyków.” Notatka 
została potwierdzona przez naczelnika Wydziału Prewencji. 

(dowód: akta kontroli str. 402, 404-406) 

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

W okresie objętym kontrolą nie ponoszono wydatków, których wysokość 
uzasadniałaby stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych18.                                                         (dowód: akta kontroli str. 412) 

W 2011 r. (na realizację zadań określonych w Programie) Prezydent Miasta udzielił 12 
dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 
640.000 zł oraz 1 dotację dla jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 
10.000 zł. Z 12 dotacji dla organizacji pozarządowych 11 dotacji zostało udzielonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie19, a jedna na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym20 (Centrum Integracji Społecznej). 
Kontrola dokumentacji wszystkich 12 udzielonych dotacji wykazała min., Ŝe: 

                                                      
18 Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759  
19 Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm. – dalej ustawa o wolontariacie 
20 Dz. U. z 2011 r., Nr 43 poz. 225 ze zm.   
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- w kaŜdym z 11 postępowań, sfera zadań publicznych obejmowała zadania z zakresu 
przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 
32 ustawy o wolontariacie; 

- celem wyłonienia wykonawcy poszczególnych zadań - zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 
ww. ustawy - ogłaszano otwarte konkursy ofert; 

- ogłoszenia zawierały w szczególności informacje o: rodzaju zadania; wysokości 
środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; zasadach 
przyznawania dotacji; terminach i warunkach realizacji zadania; terminie 
składania ofert; trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie 
dokonania wyboru ofert, zgodnie z art. 13 ust. 2 cyt. wyŜej ustawy; 

- ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej, zgodnie z art. 13 ust. 3 cyt. ustawy, 

- kaŜda z ofert złoŜonych w wyŜej opisanych przypadkach, zawierała wszystkie 
elementy, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o wolontariacie; 

- ogłoszenia wyników ww. konkursów zawierały w szczególności nazwy oferentów, 
nazwy zadań oraz kwoty przyznanych środków, zgodnie z art. 15 ust. 2h ww. 
ustawy; 

- we wszystkich zawartych umowach (12) określono m.in.: zakres przedmiotowy 
umowy, określenie sposobu wykonania zadania publicznego, wysokość przyznanej 
dotacji, uprawnienia i obowiązki stron, sposoby rozwiązania umowy oraz opis 
uwarunkowań finansowo–księgowych w zakresie poszczególnych zadań. 

Rozliczenia ww. dotacji dokonano na podstawie sprawozdań rzeczowo – finansowych, 
w sposób zgodny z warunkami określonymi w poszczególnych umowach.  

(dowód: akta kontroli str. 412-414) 

W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 4.3 nie stwierdzono nieprawidłowości  

 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w badanym obszarze. 
 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli21, wnosi o: 
1. Przeznaczanie środków pozyskanych z wnoszonych przez przedsiębiorców 

opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów alkoholowych 
wyłącznie na cele wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.  

2. RozwaŜenie uwzględniania w trakcie kontroli punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych w zakresie przestrzegania warunków korzystania z zezwoleń, 
rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaŜy. 

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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

                                                      
21 Dz. U. z 2012 r., poz.82, dalej ustawa o NIK 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŜeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
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