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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 Ewa Róg, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 82840 
z dnia 14.09.2012 r  

                                                                                  [dowód: akta kontroli str. 1 - 2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Darłowie2, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Arkadiusz Klimowicz, Burmistrz Miasta Darłowo.    [dowód: akta kontroli str. 3 - 4] 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie3 ocenia 
wykorzystanie w latach 2010 – 2012 (I półrocze) przez gminę Miasto Darłowo 
środków, pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
Pozytywna ocena NIK dotyczy wywiązywania się z zadań z  zakresu regulacji 
lokalnego rynku napojów alkoholowych, wynikających z ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi4. 

 
Pozytywną ocenę uzasadniają:  
1. Wywiązanie się z obowiązku ustalenia zasad usytuowania i maksymalnej liczby 

punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. 
2. Wywiązanie się z obowiązku opracowania Miejskich Programów Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
3.  Prawidłowe prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń na 

detaliczną sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
4. Prawidłowe pobieranie opłat za wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ 

napojów alkoholowych. 
5.  Przeznaczanie na realizację Miejskich Programów Profilaktyki… kwot  wyŜszych,     
     niŜ dochody uzyskane z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie  
     z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.        
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą wykorzystania środków w kwocie 9.000 zł na 
realizację zadań niezwiązanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. 

                                                      
1 zwana dalej NIK. 
2 zwany dalej Urzędem. 
3 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm., dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości. 
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III. Opis stanu faktycznego. 

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

Rada Miejska w Darłowie5 uchwałą z 27.04.2007 r.6 ustaliła liczbę 50 punktów 
sprzedaŜy (na terenie miasta Darłowa) napojów alkoholowych zawierających powyŜej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem 
sprzedaŜy. 
                       [dowód: akta kontroli str. 5 ] 
Uchwałą Nr XXX/288/09 z 23.04.2009 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania 
punktów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych RM ustaliła, Ŝe punkty 
sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Darłowo mogą być 
sytuowane w dowolnym miejscu, jednak nie bliŜej niŜ 10 m licząc rzeczywistą drogę 
dojścia, mierzoną ciągami pieszymi, od głównego wejścia do punktu sprzedaŜy do 
głównego wejścia do obiektów kultu religijnego, cmentarzy, szkół, placówek 
wychowawczo – opiekuńczych. 
W uchwale określono takŜe lokalizacje sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych 
zawierających więcej niŜ 4,5% alkoholu za zezwoleniem jednorazowym. 
                [dowód: akta kontroli str. 6 – 8]  
Uchwałą Nr XLIV/400/10 z 27.04.2010 r. w sprawie zakazu sprzedaŜy, podawania 
i spoŜywania napojów alkoholowych na terenie miasta Darłowo RM wprowadziła zakaz 
sprzedaŜy, podawania i spoŜywania napojów alkoholowych w promieniu 60 m wokół 
latarni morskiej, połoŜonej na działce 1/8 obręb 3 miasta Darłowo.    
                                                                                   [dowód: akta kontroli str. 9] 
RM uchwałą z 29.08.2001 r.7 ustaliła liczbę 55 punktów sprzedaŜy (na terenie miasta) 
napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy. 
                         [dowód: akta kontroli str.10] 
Wymienione wyŜej akty prawa miejscowego opublikowane zostały w Dziennikach 
Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego odpowiednio: w dniu 15.06.2007 r. 
Nr 72 poz.1153, w dniu 29.05.2009 r. Nr 20, poz. 815 oraz w dniu 8.06.2010 r. Nr 46, 
poz.947 oraz w dniu 15.05.2002 r. Nr 32, poz. 608. 
Ww. uchwały nie były kwestionowane (w trybie nadzoru) przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego8. 
               [dowód: akta kontroli str. 5,7,9,10] 
 
Stosownie do postanowień art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, RM 
w Darłowie, przed podjęciem uchwał w sprawie liczby punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania, zasięgnęła opinii w stacjonującej na terenie 
Darłowa Jednostce Wojskowej Nr 1880. Pozytywne opinie w ww. sprawie wydane 
zostały odpowiednio dnia 14.08.2001 r. i 14.03.2007 r. przez dowódcę Garnizonu 
Darłowo.  
                    [dowód: akta kontroli str.12 - 14] 
W okresie objętym kontrolą w Darłowie liczba punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych wynosiła: 
 
 
 

                                                      
5 dalej równieŜ RM. 
6 Nr VII/69/07 
7 Nr XXXVII/346/2001 
8 zwanym dalej: Wojewoda. 
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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.  

105 

 

50 

55 

105 

 

50 

55 

105 

 

50 

55 

105 

 

50 

55 

Liczba punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych powyŜej 4,5% 
działających na terenie gminy.  
w tym:  
- do spoŜycia poza miejscem zakupu, 
- do spoŜycia w miejscu zakupu. 

81 

 

 

38 
43 

95 

 

 

40 
55 

85 

 

 

40 
45 

88 

 

 

40 
48 

                     [dowód: akta kontroli str. 11 ] 
W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 1 nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
                        
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się samorządu gminy Miasta 
Darłowo z obowiązku ustalania w formie uchwał zasad usytuowania i maksymalnej 
liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych.  
 
2. Wywiązywanie się samorządu gminy Miasto Darłowo z obowiązku 
uchwalania i realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

W okresie objętym kontrolą w gminie Miasto Darłowo obowiązywały następujące 
Miejskie Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii, stanowiące integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych Miasta Darłowo na lata 2008 – 2013 oraz Systemu 
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008 - 2013: 

- na rok 2010 program j. w. przyjęty uchwałą Nr XXXIX/351/09 RM z 22.12.2009 r., 

- na rok 2011  program przyjęty uchwałą Nr IV/16/10 RM z 28.12.2010 r., zmieniony 
uchwałą RM Nr VII/45/2011 z 31.03.2011 r.  

- na rok 2012 program przyjęty uchwałą Nr XX/132/2011 RM z 29.12.2011 r.  

                                                                          [dowód: akta kontroli str. 15 - 31] 

Przyjęte ww. uchwałami Programy określały wyznaczone do realizacji zadania, cele 
i metody ich wykonania, w tym m.in. zakładały: 
- finansowanie Punktu Terapii dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych,  
- finansowanie Punktu Konsultacyjnego w zakresie uzaleŜnień alkoholowych, 
- finansowanie Punktu Informacyjno–Terapeutycznego z zakresu profilaktyki 

narkomanii, 
- współdziałanie z NSZOZ w Darłowie – poradnią terapii uzaleŜnień 

i współuzaleŜnień, 
- realizacja indywidualnych programów „after care”, 
 - wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy, w tym Darłowskiego 

Stowarzyszenia Abstynenta „Unittas” i Stowarzyszenia AA „Jutrzenka”, , 
 - organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym    

dla dzieci z rodzin z problemem uzaleŜnień oraz przemocy w rodzinie, 
- finansowanie pomocy prawnej dla ofiar przemocy w środowiskach dotkniętych 

uzaleŜnieniem, 
- organizowanie i finansowanie pomocy socjoterapeutycznej dla uczniów, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 
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- prowadzenie lokalnych i udział w ogólnokrajowych kampaniach edukacyjnych,  
- zakup i dystrybucja literatury fachowej, 
- organizowanie i finansowanie edukacji dorosłych,  
- organizowanie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

uczniów w tym: na basenie;  
- finansowanie w całości kosztów związanych z działalnością Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie (MKRPA). 
Koordynowanie przyjętych  w Programach i opisanych wyŜej. działań naleŜało do 
zadań Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Darłowie, 
a osobą odpowiedzialną za ich realizację był Kierownik Referatu. 
                  [dowód: akta kontroli str. 16 – 20] 
 
Zadania związane z: 
- podejmowaniem interwencji w sytuacjach naruszenia przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości, 
- kontrolą punktów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych przez 

upowaŜnionych członków MKRPA, 
- prowadzeniem postępowania przygotowawczego i występowanie przed sądem 

w charakterze oskarŜyciela publicznego, 
- wspieraniem przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej 
osób uzaleŜnionych i ich rodzin, 

naleŜały do zakresu działania MKRPA, a za ich koordynację odpowiedzialnym był 
Przewodniczący MKRPA. 
W ww. Programach określono takŜe sposób i zasady wynagradzania członków 
MKRPA. Nie oszacowano natomiast kosztów realizacji  poszczególnych zadań 
ujętych w Programie….  
                      [dowód: akta kontroli str. 15 – 31] 

W sprawie sposobu i procesu przygotowywania Miejskich Programów…, 
ujmowanych w nich zadaniach oraz uwarunkowaniach, jakimi kierowano się tworząc 
te Programy, wyjaśnienia złoŜył Burmistrz Darłowa Pan Arkadiusz Klimowicz 
stwierdzając, Ŝe przy tworzeniu Programów uwzględniono potrzeby lokalne, 
ustalone na podstawie: 
- diagnozy socjometrycznej „Skala zjawisk i zagroŜeń zjawiskami z obszaru patologii 

indywidualnej oraz patologii struktur w środowisku młodzieŜy szkolnej i dorosłych w 
Darłowie”, 

- rocznych sprawozdań z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki 
i rozwiazywania problemów alkoholowych (PARPA – G1), 

- rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
narkomanii, 

- konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Miejskich 
Programów… z dyrektorami placówek oświatowych, przewodniczącym MKRPA, 
kierownikiem MOPS, komendantami StraŜy Miejskiej i Policji, 

- konsultacji w sprawie jw. z organizacjami pozarządowymi. 
Kierowano się ponadto wytycznymi zawartymi w literaturze fachowej m.in. 
wydawnictwach PARPA jak: „Rekomendacje do realizacji i finansowania gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2010, 2011 
i 2012”, „Co kaŜdy radny powinien wiedzieć o rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. Praktyczny poradnik dla samorządowców” oraz bazowano na 
dotychczasowych doświadczeniach w tym zakresie.    

[dowód: akta kontroli str. 146 - 149] 
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Uchwały RM w Darłowie w sprawie przyjęcia Miejskich Programów Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Darłowo odpowiednio na lata 2010, 2011 i 2012  nie były kwestionowane  
(w trybie nadzoru) przez Wojewodę. 

Zgodnie z uchwałami RM zatwierdzającymi ww. Miejskie Programy Profilaktyki…na 
lata 2010, 2011 i 2012, jako realizatorów tych programów wyznaczono: 
- powołanych Zarządzeniem Nr 0151/OSS-PA/1365/2009 z 1.04.2009 r. Burmistrza 

Miasta Darłowo członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, działających w oparciu o zatwierdzony regulamin pracy, 

- Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, 
- Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- Dyrektorów szkół i przedszkola, 
- Miejskie Centrum Profilaktyki. 

                                                                     [dowód: akta kontroli str. 16, 22, 28, 32]  

Burmistrz przedłoŜył Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji Miejskich 
Programów Profilaktyki… odpowiednio: 
- za I półrocze 2010 r. – 30.09.2010 r. i za rok 2010 – 31.03.2011 r., 
- za 2011 r. – 31.03.2012 r. 
- za 2012 r. – termin złoŜenia sprawozdania wyznaczono na 31.03.2013 r. 

RM uchwałami: Nr LI/434/10 z 20.10.2010 r. przyjęła bez uwag sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki …za 
I półrocze 2010 r., a uchwałą Nr IX/64/2011 z 25.05.2011 r. przyjęła bez uwag 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji tego Programu za cały 2010 r. 
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Program …za rok 2011, RM przyjęła uchwałą 
Nr XXV/162/2012 z 25.04.2012 r. Rada nie wniosła uwag do przedłoŜonego 
sprawozdania. 

                     [dowód: akta kontroli str. 42 – 90] 

W przedłoŜonych sprawozdaniach z realizacji Miejskich Programów… odpowiednio 
za 2010 r. i 2011 r., w części merytorycznej zawarte zostały opisy zrealizowanych 
zadań z uwzględnieniem podmiotów realizujących te zadania, opisy zakresu 
rzeczowego i osiągniętych efektów. W części finansowej podano koszty poniesione 
w związku z realizacją poszczególnych zadań, grupując je w odpowiednich 
paragrafach. 
                     [dowód: akta kontroli str. 60 – 90]   

     
W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 2 nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie (dalej MOPS) jako jeden 
z realizatorów Miejskich Programów…na lata 2010, 2011 i 2012 przedkładał Radzie 
Miejskiej odrębne sprawozdania z realizacji zadań pomocy społecznej, w tym 
z wykonania zadań objętych Miejskimi Programami... W sprawozdaniach: 
- za 2010 r. przyjętym przez RM uchwałą Nr IX/65/2011 z 25.05.2011 r., 
- za 2011 r. przyjętym przez RM uchwałą Nr XXV/160/2012 z 25.04.2012 r., 
Kierownik MOPS przedstawił wykonanie zadań rzeczowych i realizację wydatków 
związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna 
przystań”, a finansowanych ze środków uzyskanych z opłat pobranych za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
RM nie wniosła zastrzeŜeń do przedłoŜonych sprawozdań. 
                    [dowód: akta kontroli str. 91 – 102]  

                               

 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się samorządu gminy 
Miasto Darłowo z obowiązku uchwalania i realizacji Miejskich Programów 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w okresie objętym kontrolą. 

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 
detaliczną napojów alkoholowych. 
 

Dane dotyczące wydanych, wygasłych i cofniętych zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2012 r. przedstawiono 
w zestawieniu: 
 

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 

 

170 

 

78 
46 
46 

 

122 

 

63 
33 
26 

 

103 

 

47 
28 
28 

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych. 7 10 21 

Liczba wygasłych 52 71 41 

Liczba zezwoleń cofniętych. - - - 

[dowód: akta kontroli str.103, 105] 

Kontrola dokumentacji 20 podmiotów, którym zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych (w liczbie 42) wydane zostały (jako ostatnim) przed dniem 30.06.2012 r. 
wykazała, Ŝe decyzje w tej sprawie wydał Burmistrz Darłowa na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego9, przestrzegając wymogów określonych 
przepisami ustawy  o wychowaniu w trzeźwości.  
Wnioski o wydanie zezwoleń składane były oddzielnie na poszczególne rodzaje 
napojów alkoholowych i zawierały wszystkie wymagane ww. ustawą załączniki. 
Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń wnoszone były najpóźniej w dniu wydania 
zezwolenia, w prawidłowo ustalonej wysokości, proporcjonalnie do okresu waŜności 
zezwolenia.  

                                    [dowód: akta kontroli str. 106 - 126] 
 
W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt  3.1 nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 
Stosownie do postanowień art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz na 
podstawie Uchwały Nr XXX/288/09 Rady Miejskiej w Darłowie z 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych, w okresie od 1.01.- 30.09.2012 r. Burmistrz Darłowa wydał łącznie 21 
zezwoleń na jednorazową sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
Badając procedury i tryb wydawania wymienionych 21 zezwoleń ustalono, Ŝe:  

                                                      
9 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm., dalej Kpa 
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1. Podmioty ubiegające się o wydanie zezwoleń składały pisemne wnioski w tej 
sprawie zawierające dane dotyczące: rodzaju zezwolenia (w zaleŜności od 
rodzaju sprzedawanego alkoholu), organizatora imprezy, lokalizacji, 
planowanego terminu sprzedaŜy, załączając do wniosku: kserokopie zezwolenia 
na stałą sprzedaŜ napojów alkoholowych, kserokopie dowodu opłaty za 
posiadane zezwolenie stałe, opinie organizatora imprezy, na której ma być 
prowadzona sprzedaŜ alkoholu. Wszystkie 21 skontrolowanych wniosków 
zawierało wymagane dane i załączniki. 

2. Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych wydawane były oddzielnie na 
poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. 

3. Zezwolenia wydawał Burmistrz Darłowa lub z upowaŜnienia Burmistrza pracownik 
Urzędu. 

4. Przed wydaniem zezwolenia w stosunku do kaŜdej lokalizacji wydawana była 
opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie 
zgodności lokalizacji z uchwałami Rady Miejskiej w Darłowie w tej sprawie. 

5. W przypadku wszystkich skontrolowanych 21 zezwoleń opłaty za ich wydanie 
wniesione zostały przed wydaniem zezwolenia, najpóźniej w dniu jego wydania. 

6. W stosunku do wszystkich 21 objętych kontrolą zezwoleń opłaty wnoszone były 
w prawidłowej wysokości. 

7. Decyzje Burmistrza Darłowa o udzieleniu zezwoleń były formalnie poprawne. 
Wszystkie 21 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych spełniały wymogi  
art. 107 Kpa5. 

                       [dowód: akta kontroli str. 237 - 352] 

21 udzielonych zezwoleń na jednorazową sprzedaŜ napojów alkoholowych dotyczyło 
łącznie 4 przedsiębiorców, którzy uzyskali odpowiednio 14, 5, 1 i 1 zezwolenie. 
Udzielone 14 zezwoleń jednemu przedsiębiorcy (K.B.) dotyczyło tej samej lokalizacji 
i dwudniowych okresów sprzedaŜy, jednakŜe terminy zezwoleń na sprzedaŜ 
następowały bezpośrednio po sobie, tworząc w ten sposób ciągłość handlu napojami 
alkoholowymi bez przerwy w okresie od 14.06 – 11.07.2012 r. 
Udzielone 5 pozwoleń dotyczyło jednego przedsiębiorcy (D.K.) i jednej lokalizacji, 
a udzielone zezwolenia dotyczyły terminów następujących po sobie, co pozwalało na 
handel bez przerwy w okresie 25.06. – 1.07.2012 r.   
Opisany sposób wydawania zezwoleń na jednorazową sprzedaŜ napojów  
alkoholowych umoŜliwiał przedsiębiorcom prowadzenie na tej podstawie sprzedaŜy 
ciągłej w sezonie letnim.   
Terenami, których dotyczyły ww. pozwolenia były plaŜa w Darłówku Zachodnim 
i Darłówku Wschodnim, a imprezy, przy okazji których miał być sprzedawany alkohol 
to np. „Powitanie wakacji”, „Piaskowe budowle”, „Beach soccer- rozpowszechnianie 
piłki noŜnej plaŜowej – eliminacje dla dzieci” czy „Rodzinny turniej amatorskiej 
plaŜowej piłki siatkowej”. 
MKRPA w stosunku do obu lokalizacji wydała pozytywne opinie, gdyŜ lokalizacje te 
wskazane zostały w Uchwale NR XXX/288/09 Rady Miejskiej z 23.04.2009 r. 
w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych.  

            [dowód: akta kontroli str. 237 - 352 i 359 - 363] 

W  wyjaśnieniach  złoŜonych  w  sprawie  wydawania  zezwoleń  na  jednorazową 
sprzedaŜ napojów alkoholowych Burmistrz stwierdził, Ŝe: „(…) Podawanie 
i spoŜywanie napojów alkoholowych za zezwoleniem jednorazowym na otwartym 
powietrzu moŜe odbywać się wyłącznie w wymienionych miejscach tj. na terenie 
przy ul. Słowiańskiej (patelnia), na terenie pasa technicznego pomiędzy falochronem 
brzegowym, wejściem na plaŜę przy ul. Kąpielowej a latarnią morską, na części 
plaŜy po stronie zachodniej pomiędzy przejściem na plaŜę przy ul. Dorszowej,  

 



 

9 

a przejściem przy ul. PlaŜowej.(…) Wydając zezwolenia jednorazowe na imprezy 
„Rodzinny turniej amatorskiej piłki plaŜowej”, „Powitanie wakacji”, „Piaskowe 
budowle”, „Beach soccer” nie miały na celu pozostawać w konflikcie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Priorytetami imprez 
była dobra zabawa uczestników, sport i promowanie zdrowego stylu Ŝycia, 
a towarzysząca sprzedaŜ napojów alkoholowych stanowiła najmniejszy aspekt. 
Organizowane imprezy z towarzyszącą sprzedaŜą napojów alkoholowych były 
objęte nadzorem StraŜy Miejskiej, która ma za zadanie w szczególności kontrolę 
organizowanych imprez.”    
               [dowód: akta kontroli str. 441 - 442]  

W tej sprawie Przewodnicząca MKRPA wyjaśniła, Ŝe: „Komisja wydaje opinię 
o zgodności lokalizacji oraz ustalonego limitu sprzedaŜy. Nie bada zgodności z prawem 
samego wniosku.(…) Komisja nie znalazła podstaw do wydania opinii negatywnej  
w podanym zakresie. NaleŜy jednak stwierdzić, Ŝe cytowana ustawa nie stwarza 
podstaw do odmowy wydania zezwolenia w przypadku wielokrotnego wystąpienia  
o zezwolenie jednorazowe (zagadnienie to rozstrzyga organ wydający zezwolenie).”   

                      [dowód: akta kontroli str. 440]
             

3.2. Nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków 
korzystania z zezwolenia na sprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych. 
 
Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych prowadzone były przez członków MKRPA oraz StraŜ Miejską 
w Darłowie, na podstawie imiennych upowaŜnień wydawanych przez Burmistrza 
Darłowa, po uprzednim pisemnym powiadomieniu kontrolowanego podmiotu 
o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 
KaŜda kontrola zakończona była protokołem, w którym zawarto informacje 
z oględzin danego punktu sprzedaŜy oraz odniesiono się do spełnienia przez 
przedsiębiorcę warunków korzystania z zezwolenia. 
W latach 2010 – 2012 (I półrocze) członkowie MKRPA przeprowadzili łącznie 299  
kontroli w tym w 2010 r. - 109 , w 2011 r. – 135 i w I półroczu 2012 r. – 55.  

 [dowód: akta kontroli str. 127]  

W wyniku badania dokumentacji wszystkich 190 kontroli przeprowadzonych przez 
MKRPA w latach 2011 – 2012 (I półrocze) stwierdzono, Ŝe: 
- prowadzone były na podstawie imiennych upowaŜnień wydawanych przez      Bur-

mistrza Darłowa lub w jego imieniu zastępcę Burmistrza, 
- kontrole poprzedzone były zawiadomieniami kierowanymi do przedsiębiorcy 

informującymi  o zamiarze i terminie ich przeprowadzenia, 
- z kaŜdej kontroli sporządzony został protokół podpisany przez kontrolujących oraz 

przedsiębiorcę, 
- zakres rzeczowy kontroli obejmował: posiadanie w punkcie sprzedaŜy napojów 

alkoholowych aktualnego zezwolenia, potwierdzenia wniesienia opłaty z tytułu 
wydania zezwolenia, dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, decyzję 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie dotyczącą spełnienia warunków 
higieniczno-sanitarnych, zamieszczenie w punkcie sprzedaŜy wymaganych 
prawem informacji o szkodliwości spoŜywania napojów alkoholowych, zakazie 
sprzedaŜy napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim, zakazie 
spoŜywania napojów alkoholowych w miejscu zakupu i jego otoczeniu  
(w odniesieniu do punktów sprzedaŜy detalicznej), prawie Ŝądania przez 
sprzedawcę dowodu toŜsamości od osób nabywających alkohol. 
                 [dowód: akta kontroli str. 127 - 140] 

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyniku przeprowadzonych przez MKRPA w latach 2011 – 2012 (I półrocze) 
łącznie 190 kontroli ustalono, Ŝe w roku 2011 na 135 skontrolowanych punktów w 21 
wystąpiły nieprawidłowości, natomiast w I półroczu 2012 r. na skontrolowanych 55 
punktów, nieprawidłowości stwierdzono w 3 przypadkach. Nieprawidłowości te 
związane były z brakiem w punktach sprzedaŜy wszystkich wymaganych informacji 
dotyczących: zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom nietrzeźwym (1), szkodliwości 
spoŜywania alkoholu (5), o prawie do kontroli dowodu toŜsamości osób 
dokonujących zakupu (11), eksponowaniu napojów alkoholowych na półkach łącznie 
z innymi napojami (8), braku zezwolenia na handel napojami alkoholowymi 
w kontrolowanym punkcie (1) – (zezwolenie przechowywane było poza miejscem 
sprzedaŜy), braku dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za wydane 
zezwolenie (1)- (dokument przechowywany w innym miejscu. 
                  [dowód: akta kontroli str. 127 - 129] 

Kontrole przestrzegania przez przedsiębiorców warunków korzystania z zezwoleń 
na sprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych, w tym interwencje w przypadkach 
zakłócania porządku publicznego prowadzili funkcjonariusze StraŜy Miejskiej 
i Komisariatu Policji w Darłowie. W roku 2011 przeprowadzono łącznie 165 takich 
kontroli, a w 2012 r. (I półrocze) 4 kontrole. W ww. okresie nie podejmowano 
interwencji w sprawach o zakłócanie porządku publicznego. 

                      [dowód: akta kontroli str. 357 - 357]  
 
W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 3.2 nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Zakres kontroli prowadzonych przez MKRPA w punktach sprzedaŜy napojów 
alkoholowych  nie obejmował rzetelności oświadczeń składanych przez 
przedsiębiorców, dotyczących wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych w roku 
poprzednim. Kontrole nie obejmowały takŜe prawidłowości naliczania opłat w związku 
z występowaniem przedsiębiorcy o udzielenie zezwolenia na kolejny rok działalności.   

[dowód: akta kontroli str. 127 - 129] 

W sprawie zakresu prowadzonych kontroli przez członków MKRPA wyjaśnienia 
złoŜyła Przewodnicząca MKRPA, stwierdzając, Ŝe: „Podczas kontroli danego punktu 
sprawdzano: dokumentację (zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu oraz aktualne 
wpłaty),wymagane z mocy ustawy ulotki oraz ich czytelność i widoczność, 
prawidłowość rozmieszczenia alkoholu na półkach (czy nie jest mieszany z innymi 
artykułami), banderole na butelkach, teren wokół punktu pod względem spoŜywania 
alkoholu. Nie były kontrolowane oświadczenia przedsiębiorców o wartości 
sprzedaŜy napojów alkoholowych w roku poprzednim, iŜ wiąŜe się to z wglądem do 
dokumentów finansowych podmiotu gospodarczego, a Komisja nie posiada 
uprawnień do kontroli owych dokumentów.”                  [dowód: akta kontroli str. 151] 

W roku 2012 MKRPA i StraŜ Miejska nie prowadziły kontroli punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych, którym wydane zostały zezwolenia na jednorazową sprzedaŜ. 

                          [dowód: akta kontroli str. 364] 
  
3.3. Funkcjonowanie systemu ustalania opłat – egzekwowanie od 
przedsiębiorców obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaŜy 
detalicznej napojów alkoholowych i wnoszenia opat. 
 
Stosownie do postanowień art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przedsiębiorcy 
wnoszą na rachunek gminy opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 
września. Urząd kontrolował terminowość składania przez przedsiębiorców 
korzystających z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oświadczeń 
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Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

o wartości sprzedaŜy alkoholu w roku poprzednim oraz terminowość wnoszenia 
opłat z tego tytułu. Oświadczenia, które wpływały do Urzędu do 31 stycznia 
(włącznie) uwaŜano za złoŜone w terminie, natomiast dochowanie terminu 
wniesienia opłaty (odpowiednio do 31.01., 31.05. i 30.09.) weryfikowane było na 
podstawie daty operacji na rachunku bankowym Urzędu. Wraz z oświadczeniami 
potwierdzającymi wartość sprzedaŜy napojów alkoholowych w roku poprzednim, 
przedsiębiorcy składali wydruki z kas fiskalnych lub dokumenty potwierdzające 
zakup napojów alkoholowych w hurtowniach. W sytuacjach budzących wątpliwości, 
przedsiębiorcy wzywani byli do składania wyjaśnień w tej sprawie. 
                    [dowód: akta kontroli str. 153 i 225]    

 
W 2011 r. - 8 przedsiębiorców, a w 2012 r. - 11, nie złoŜyło w ustawowym terminie 
(do 31 stycznia) wymaganych oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów 
alkoholowych w roku poprzednim. Wymaganych opłat, w terminach określonych 
ustawą (do 31 stycznia, 31 maja i 30 września), nie wniosło 12 przedsiębiorców  
w roku 2011 i równieŜ 12 w 2012 roku.  

Wobec przedsiębiorców, którzy nie przedstawili oświadczeń o wartości sprzedaŜy 
napojów alkoholowych za rok poprzedni lub nie wnieśli opłat w terminie, w kaŜdym 
przypadku doszło do wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia. 

W roku 2011 i I półroczu 2012 r. Urząd wydał łącznie 34 (17 decyzji w roku 2011 i 17 
w 2012) decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia. Decyzje te wydane zostały 
w odniesieniu do 24 podmiotów. 
                   [dowód: akta kontroli str.152 i 225 ] 

 
W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 3.3 nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie ustalania 
i egzekwowania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. Pozytywnie ocenia takŜe działania  dotyczące kontroli i nadzoru nad 
przestrzeganiem przez przedsiębiorców zasad i warunków sprzedaŜy napojów 
alkoholowych oraz egzekwowania od przedsiębiorców przestrzegania warunków 
korzystania z wydanych zezwoleń, w szczególności dochowania terminów składania 
oświadczeń o wartości sprzedaŜy i wnoszenia opłat. 
 

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

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

 
Rada Miejska w Darłowie w uchwałach budŜetowych na lata 2010, 2011 i 2012 
określała wysokość dochodów planowanych do uzyskania z opłat pochodzących od 
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
W uchwale Nr XXXIX/349/09 z 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Darłowo na 2010 r. (zmiana przyjęta uchwałą RM Nr IV/15/10 z 28.12.2010 r.), 
dochody w rozdziale 851- ochrona zdrowia, rozdział 85153 zapobieganie narkomanii 
i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi ustalono na 553.000 zł. W uchwale 
Nr IV/12/10 z 28.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budŜetu na 2011 r. dochody 
w tym zakresie określono na 552.974 zł (zmiany w budŜecie przyjęte uchwałą 
Nr XX/127/2011 z 29.12.2011 r.), a dochody w rozdziałach 85153 i 85154 na rok 
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2012 przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/130/2011 z 29.12.2011 r. na poziomie 
530.000 zł. Zmiany w planach finansowych wprowadzane wskazanymi Uchwałami 
Rady Miejskiej nie powodowały zmniejszeń w planie wydatków związanych 
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii. 
Rada Miejska w ww. uchwałach budŜetowych określała takŜe wysokość wydatków 
w danym roku budŜetowym, związanych z realizacją celów wskazanych w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości oraz wynikających z przyjętych odrębnymi uchwałami 
Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki te określono na poziomie: 2010 r. – 
536.016,00 zł , 2011 r. – 533,925,00 zł, 2012 r – 544.440,00 zł.   

                 [dowód: akta kontroli str. 154 – 199]  

Opiniująca projekty uchwał budŜetowych na lata 2010, 2011 i 2012 Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie nie zgłaszała uwag 
dotyczących sposobu ujęcia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w planie budŜetowym Miasta Darłowo. 

              [dowód: akta kontroli str. 200 – 208] 

Wysokość dochodów uzyskanych z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców 
z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w latach 2010, 
2011 i 2012  oraz wielkość wydatków poniesionych na realizację zadań określonych 
w Miejskich Programach ….w tym okresie przedstawiono w tabeli: 
                                  w zł 

                    [dowód: akta kontroli str. 209 - 224] 

Wydatki ponoszone przez gminę miejską Darłowo w latach 2010 – 2011 
na realizację celów wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i wynikające z Miejskich Programów…. były wyŜsze od zakładanych dochodów 
z tego tytułu, przyjętych w uchwałach budŜetowych, a takŜe wyŜsze od dochodów 
faktycznie uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w tym okresie. 

W roku 2010 na zadania związane z realizacją Miejskich Programów… wydatkowano 
łącznie 604.900,51 zł, w tym z budŜetu gminy (poza środkami uzyskanymi z opłat za 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych), na cele określone ustawą  
o wychowaniu w trzeźwości, tj. cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi  
i zapobieganiu narkomanii przeznaczono 45.544,71 zł. W roku 2011 na te cele wydatko-
wano łącznie 554.367,20 zł, w tym poza środkami uzyskanymi z opłat 1.392,30 zł. 
                                                                                       [dowód: akta kontroli str. 209]   

Rok Dochody z tytułu opłat 
wnoszonych przez 
przedsiębiorców 

Wydatki na realizację zadań 
z zakresu profilaktyki i 

przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

RóŜnica 

(kol. 3 – kol. 5) 

Planowane  

(uchwala 
budŜetowa) 

Faktycznie 
zrealizowane 

Planowane  

(uchwala 
budŜetowa) 

Faktycznie 
 zrealizowane 

Kwota % 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 X 454.681,30 X 359.704,94 94.976,36 79,23 

2009 X 527.467,95 X 587.946,96 -60.479,01 111,5 

2010 519.000,00 559.355,80 536.016,00 604.900,51 -45.544,71 108,1 

2011 520.000,00 552.974,90 533.925,00 554.367,20 - 1.392,30 100,2 

2012 (I półr.) 530.000,00 473.074,73 544.440,00 282.194,59 190.880,14       59,6 
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Strukturę wydatków poniesionych na zadania dotyczące profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 
przedstawiono w tabeli: 

 [dowód: akta kontroli str. 209] 

W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 4.1 nie stwierdzono nieprawidłowości. 
     

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

Wydatki poniesione w 2011 r. na zadania określone w Miejskim Programie … oraz 
wynikające z realizacji celów wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
zamknęły się kwotą ogółem 554.367,20 zł. MOPS w Darłowie będący jednym 
z realizatorów zadań przyjętych w Miejskim Programie… wydatkował ze środków 
pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych kwotę 
253.422,01 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 300.945,19 zł zrealizowane zostały 
bezpośrednio przez Urząd. W ramach wydatkowanej przez MOPS kwoty 253.422,01 zł 
realizowane było zadanie pn. prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin  
w kryzysie „Bezpieczna Przystań”. Kosztami realizacji ww. zadania były: 
- rozdział 85154:  wynagrodzenia osobowe pracowników            145.521,06 zł 
        składki ZUS, FP                    25.599,65 zł 
            wpłaty na PFRON                        2.584,00 zł 
            zakup środków Ŝywności                13.300,00 zł 
                       zakup usług pozostałych                                   4.728,30 zł 
                             usługi telekomunikacyjne                                         780,00 zł 
                             opłaty ZFŚS                                            5.240,00 zł 

   zakup materiałów i wyposaŜenia         7.669,00 zł 
                             opłaty z tytułu  najmu pomieszczeń 
                             świetlicy               48.000,00 zł  

                     [dowód: akta kontroli str. 100, 226 - 236] 

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 145.521,06 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia 
roczne za 2010 r. w wysokości 10.720,06 zł dotyczyły 5 zatrudnionych osób, tj. 
kierownika świetlicy, dwóch wychowawców, instruktora ds. kulturalno-oświatowych 
oraz pracownika obsługi. Od wynagrodzeń naliczano i odprowadzano naleŜne 
składki na ZUS, FP i podatek.                              [dowód: akta kontroli str. 226 – 227] 

Opłaty z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w 2011 r. wyniosły 48.000 zł. 
Porozumienia w sprawie najmu MOPS zawarł z Miejskim Gimnazjum w Darłowie 
31.05.2010 r. i kolejne 30.06.2011 r, w których koszt najmu  251 m2 wraz z mediami  

ustalono na 4.000 zł/m-c.    
                  [dowód: akta kontroli str. 365 - 370] 

 
Wyszczególnienie 

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

zł % zł % zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem, w tym:  604.900,51 100 554367,20 100 282.194,59 100 
na realizację gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych 
 - rozdział 85154 
 - inne rozdziały 

 

593.015,51 

 

98 

 

547.635,20 

 

99 

 

278.267,59 

 

99 

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

 

  11.885,00 

 

2 

 

   6.732,00 

 

1 

 

   3.972,00 

 

1 
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W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposaŜenia finansowano zakup 
środków Ŝywności, leków, pomocy naukowych, nagród na organizowane konkursy, 
gier świetlicowych.     
             [dowód: akta kontroli str.226 – 236 i 371 - 372]    

Wydatki zrealizowane przez Urząd w 2011 r. związane z realizacją Miejskiego 
Programu… przedstawiały się w sposób następujący: 
 
- rozdział 85153: wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń           6.732,00 zł 
 
- rozdział 85154: wynagrodzenia bezosobowe     82.606,50 zł 
          składki ZUS i FP                                               3.013,30 zł 
                         zakup środków Ŝywności                                    1.475,12 zł 
                         zakup ksiąŜek i wydawnictw                                  415,94 zł 
      dotacja celowa             3.000,00 zł 
                         zakup usług remontowych                                  9.000,00 zł 
                         zakup usług pozostałych                                 176.244,25 zł 
                         zakup materiałów                                              18.298,08 zł 
                         inne                                                                        160,00 zł 
                   [dowód: akta kontroli str. 371 - 393] 

Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w roku 
2011 wydatkowano łącznie 6.732,00 zł przeznaczając te środki na zakup usług 
związanych z prowadzeniem punktu terapeutyczno – konsultacyjnego. Zgodnie 
z umową - zleceniem Nr 081/OSS/10/11 z 3 stycznia 2011 r. zawartą z firmą 
„Psycholog TM” specjalistyczna pomoc i usługi na podstawie 10 rachunków  
(I – VI i IX – XII), wypłacono łącznie kwotę 6.732 zł. 

              [dowód: akta kontroli str. 371 i 394 - 395]   

W rozdziale 85154 na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu…. 
wydatkowano w 2011 r.  łącznie 294.213,19 zł, w tym na wynagrodzenia dla 
nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne, w tym nauki 
pływania 5.000 zł, na wynagrodzenia prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne  
i profilaktyczne   48.551,50 zł  oraz na wynagrodzenia członków MKRPA z tytułu 
posiedzeń 18.922 zł i z tytułu wykonywanych czynności kontrolnych10.132 zł.                                              
                            [dowód: akta kontroli str. 373 - 374] 

Na zakupy materiałów i wyposaŜenia oraz Ŝywności, leków , pomocy naukowych 
i nagród na organizowane konkursy wydatkowano łącznie 41.158,14 zł. Zakupy 
usług pozostałych zamknęły się kwotą 180.972,55 zł i obejmowały m.in.: 
- umowę – zlecenie na prowadzenie Punku konsultacyjnego w zakresie uzaleŜnień 

alkoholowych (umowa Nr081/09/11 z 3.01.2011 r.), 
- prowadzenie Punktu terapii zajęciowej w zakresie uzaleŜnień alkoholowych 

(umowa Nr 081/08/11 z 3.01.2011 r.), 
- umowy o korzystanie z basenu (4 razy w tygodniu) przez dzieci z rodzin zagro-

Ŝonych patologią w okresie I-VI i IX-XII (umowy Nr OSS.III/8141 z 2.01.2011 r. i Nr 
OSS.III/8141/2011 z 1.09.2011 r.), 

- umowy na transport – przewóz dzieci na basen (ilość dzieci korzystających 
odpowiednio w tygodniu 24, 23, 20 i 21) – umowa Nr 3327/02/11 z 3.01.2011 r.  
i Nr 3327/10/2011 z 7.09.2011 r., 

- zakup usług pocztowych, zakup usługi wypoczynku letniego (kolonia dla dzieci  
z rodzin dotkniętych lub zagroŜonych patologią). 

             [dowód: akta kontroli str. 372, 384 - 389 i 396 - 413] 
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Ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z profilaktyką 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Urząd w 2011 r. wydatkował kwotę 9.000 zł na  
naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Darłowie. 
Sfinansowany wydatek nie znajdował  się w katalogu zadań związanych z realizacją 
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2011 r., przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Darłowie Nr IV/16/10  
z 28.12.2010 r.  
Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości,  dochody z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów alkoholowych wydanych na 
podstawie art. 18 lub 181 ustawy oraz z opłat określonych w art. 111 słuŜą 
pozyskaniu środków na finansowanie zadań gminy określonych w art. 41 ust. 1 cyt. 
ustawy i mogą być wykorzystane przez gminę na realizację zadań przyjętych 
w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, i nie mogą być wykorzystywane 
na inne cele.  
Osobami udzielającymi zlecenia na wykonanie prac związanych z naprawą 
ogrodzenia były: z-ca Burmistrza Darłowa ElŜbieta Karlińska, na podstawie 
Zarządzenia Nr 0151/OR/22/10 z 16.12.2010 r. Burmistrza o udzieleniu upowaŜnie-
nia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miasto Darłowo w zakresie 
zarządu mieniem  oraz z-ca Skarbnika Miasta Danuta Świątek, która w zakresie 
czynności posiadała upowaŜnienie do pełnienia zastępstwa Skarbnika Miasta, 
podpisywania dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz posiadała 
upowaŜnienie Burmistrza z 26.04.2005 r do podpisywania dokumentów finansowych 
i składania kontrasygnaty w sprawach skutkujących powstaniem zobowiązań 
finansowych.  

                          [dowód: akta kontroli str. 428 – 435] 

W wyjaśnieniach w sprawie sfinansowania ww. zlecenia ze środków pochodzących 
z opłat wnoszonych za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu złoŜonych kontrolerowi, 
Skarbnik Miasta Agnieszka Bałbatun i z-ca Skarbnika Danuta Świątek wyjaśniły, Ŝe 
decyzję o remoncie podjęto w związku z opinią Centrum Kontroli Placów Zabaw 
z 9.02.2011 r. i monitami mieszkańców o jego złym stanie technicznym. Z uwagi na 
fakt zamieszkiwania w tym rejonie osób uzaleŜnionych i ich rodzin, które korzystają 
z terenu placu zabaw, podjęto decyzje o sfinansowaniu wydatku ze środków 
programu przeciwdziałania alkoholizmowi.  
                                  [dowód: akta kontroli str. 436 – 439]  

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

W ramach realizacji Miejskiego Programu…, Urząd w 2011 r. zawarł jedną umowę 
o dotację na kwotę 3.000,00 zł. Umowa Nr OSS.III.8135.1.2011 z 21.02.2011 r. zawarta 
została pomiędzy Burmistrzem Darłowa, a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie „Na dzisiaj” w związku z realizacją zadania pn. „Prowadzenie poradnictwa 
w zakresie problemów uzaleŜnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i obejmowała 
całoroczne poradnictwo (poniedziałki i czwartki od 16 – 18) świadczone przez członków 
Stowarzyszenia w zakresie uzaleŜnień, oraz porady prawne. 
Środki dotacji wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, a sprawozdanie 
z realizacji przedmiotu umowy wraz z rozliczeniem finansowym, Stowarzyszenie 
przedłoŜyło zgodnie z postanowieniem umowy w grudniu 2011 r.(16.12.2011 r.). 
Niewykorzystane środki w wysokości 669,12 zł zwrócono na rachunek Urzędu 
w Darłowie 9.01.2012 r. 

                [dowód: akta kontroli str. 371 i 416 - 427]    
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W okresie objętym kontrolą, ze środków pochodzących z opłat wnoszonych przez 
przedsiębiorców za zezwolenia wydawane na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
Urząd nie realizował wydatków, których wysokość uzasadniałaby stosowanie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych10. 

 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, pozytywnie ocenia 
działalność Urzędu w zakresie wydatkowania środków finansowych uzyskanych 
z opłat pobranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

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 Kontroli11, wnosi o: wykorzystywanie środków pozyskanych  
z wnoszonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną 
sprzedaŜ napojów alkoholowych wyłącznie na cele wskazane w ustawie o wycho-
waniu w trzeźwości.   

V. Pozostałe informacje i pouczenia. 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Burmistrza Darłowa, 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. 
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 wniosku pokontrolnego 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. 
 
Szczecin, dnia 22 listopada 2012 r. 

 
 

 NajwyŜsza Izba Kontroli 
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Donigiewicz  Ewa  Róg  

główny specjalista kontroli państwowej  
 

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

........................................................ 
Podpis Podpis 

  
  

                                                      
10 Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759.  
11 Dz. U. z 2012 r., poz.82, dalej: ustawa o NIK 
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