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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 Tarasewicz, st. inspektor k.p. upowaŜnienie do kontroli nr 82837 
z dnia 10.09.2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka kontrolowana Urząd Gminy w Manowie2, 76 – 015 Manowo 40, Regon 000543054. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Roman Kłosowski, Wójt Gminy Manowo3. 
(dowód: akta kontroli str. 2 – 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie4 ocenia wykorzystanie przez Gminę Manowo5  
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 84,4 %6, 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 alkoholizmowi7.  
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 wykorzystywane 
będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania programów 
alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być 
przeznaczone na inne cele. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w latach 2010-2011 Gmina 
nie wykorzystała na realizację ww. programów 39.062,12 zł i przeznaczyła je na 
sfinansowanie kosztów realizacji innych zadań w 2010 r. (9.530,61 zł) i 2011 r. 
(29.531,51 zł), co było niezgodne z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

W zakresie regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych pozytywnie oceniono: 
wywiązanie się Gminy z obowiązku ustalenia zasad usytuowania i maksymalnej 
liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz opracowania Gminnych 
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-

                                                      
1 Zwana dalej NIK. 
2 Zwany dalej Urzędem. 
3 Dalej: równieŜ Wójt. 
4 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
5 Dalej równieŜ: Gmina. 
6 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. 

7 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. – dalej ustawa o wychowaniu w trzeźwości. 
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działania Narkomanii; prawidłowe prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia 
zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz realizację pobierania 
opłat za wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów alkoholowych  
(z wyjątkiem 1 przypadku). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Rada Gminy Manowo8, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
uchwałą nr XXXII/243/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. ustaliła (na terenie Gminy) 
liczbę punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, 
jak i w miejscu sprzedaŜy. W § 1 uchwały dla Gminy ustalono maksymalną liczbę 40 
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy. W § 2 
ustalono dla Gminy maksymalną liczbę 15 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spoŜycia w miejscu sprzedaŜy.                                            (dowód: akta kontroli str. 4) 

W dniu 29 grudnia 2005 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XL/235/2005 w sprawie 
zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Manowo. Uchwałę tę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 39 poz. 665 – 666 z dnia 27 marca 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5 - 6, 9 - 10)  

W § 1 uchwały XL/235/2005 określono, Ŝe punkty prowadzące sprzedaŜ napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia zarówno w miejscu jak i poza miejscem 
sprzedaŜy nie mogą być usytuowane bliŜej niŜ 50 metrów od szkół, przedszkoli, 
placówek opiekuńczo - wychowawczych, internatów i obiektów kultu religijnego. 
W § 2 i § 3 uchwały ustalono zasady: mierzenia odległości pomiędzy punktem sprzedaŜy 
alkoholu, a danym obiektem (w ten sposób, Ŝe odległość tę mierzyć naleŜy najkrótszą 
drogą przeznaczoną dla pieszych od wejścia do punktu sprzedaŜy do najbliŜszego 
czynnego wejścia na teren obiektu) oraz sprzedaŜy alkoholu, w tzw. ogródkach 
gastronomicznych (piwnych), tj. wyodrębnionej przestrzeni zorganizowanej na wolnym 
powietrzu bezpośrednio przy granicy lokalu i prowadzonym przez tego samego 
przedsiębiorcę, który prowadzi punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych, przeznaczonych 
do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy. W uchwale zapisano, Ŝe utworzenie ogródka 
gastronomicznego przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy, poza terenem 
bezpośrednio przylegających do punktu sprzedaŜy wymaga odrębnego zezwolenia - § 3 
pkt 5. W pkt 6 § 3 zapisano, Ŝe przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy miał 
obowiązek uzyskać odrębne zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w ogródku 
gastronomicznym, usytuowanym przy granicy punktu sprzedaŜy. 

[dowód: akta kontroli str. 7 – 8] 

Uchwała Rady Gminy Nr XL/235/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad 
usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Manowo była przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodnio-
pomorskiego9 z dnia 8 lutego 2006 r., w którym Wojewoda stwierdził niewaŜność 
(opisanego wyŜej) § 3 ust. 5 i 6 uchwały.                      [dowód: akta kontroli str. 7 – 8]  

                                                      
8 Dalej: Rada Gminy. 
9 Dalej: Wojewoda. 
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Uchwała została opublikowana w dnia 27.03.2006 r. w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
Z uwagi na brak jednostki wojskowej na terenie Gminy, przed podjęciem uchwały, nie 
zasięgano opinii, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

[dowód: akta kontroli str. 7] 

W okresie objętym kontrolą przestrzegano ustaleń Rady Gminy w zakresie liczby 
punktów sprzedaŜy napojów o zawartości powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).  

Porównanie obowiązującego w gminie limitu z liczbą funkcjonujących punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych przedstawiono w zestawieniu poniŜej: 

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

- do spoŜycia poza miejscem zakupu, 
- do spoŜycia w miejscu zakupu. 
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                                                                                                         [dowód: akta kontroli str. 11] 

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki odmowy udzielenia zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych, w tym z powodu wykorzystania ustalonego przez 
radę gminy limitu punktów sprzedaŜy.  

[dowód: akta kontroli str. 4 - 6, 38, 53, 70] 

W obowiązujących, w kontrolowanym okresie, uchwałach w sprawie uchwalenia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych10 na lata 
2010, 2011 i 201211 określono, Ŝe celem programów jest konsekwentne 
ograniczanie wśród mieszkańców Gminy Manowo popytu na środki psychoaktywne, 
a w szczególności na alkohol oraz minimalizacja szkód zdrowotnych i społecznych 
związanych z uŜywaniem tych środków. W powołanych wyŜej uchwałach Rady 
Gminy określających 1) liczbę punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz 2) 
lokalne zasady ich usytuowania - nie było ustaleń, co do ograniczenia dostępności 
alkoholu; liczba punktów sprzedaŜy alkoholu pozostawała niezmiennie na tym 
samym poziomie, mimo wskazanych wyŜej zapisów programów gppra. 

W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 1 nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wywiązywanie się samorządu Gminy  
z obowiązku ustalania aktem prawa miejscowego zasad usytuowania i maksymalnej 
liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. 

                                                      
10 Dalej: równieŜ gppra. 
11 Uchwały RG w Manowie: Nr XXXVII/267/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r., Nr III/9/2011 z dn. 27 stycznia 2011 r. i Nr XIII/89/2011  

z dnia 29 grudnia 2011 r. 
 

Uwaga dotycząca 
kontrolowanej 
działalności 

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

2.1. Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.  

W latach 2010 - 2012 Rada Gminy corocznie uchwalała: 
- rok 2010 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2010 – Uchwała Nr XXXVII/267/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.; 
- rok 2011 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych na rok 2011 - Uchwała Nr III/9/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz  
- rok 2012 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych na rok 2012 - Uchwała Nr XIII/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.           
 [dowód: akta kontroli str. 36 – 81] 

Ponadto 22 lutego 2007 r. i 27 stycznia 2011 r. Rada Gminy podjęła uchwały odpowiednio: 
- Nr V/29/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2007 – 2010, 
- Nr III/10/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2011 – 2014. 
[dowód: akta kontroli str. 12 – 20, 21 – 30] 

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęte na 
lata 2010 – 2012 i program przeciwdziałania narkomanii nie były kwestionowane  
(w trybie nadzoru) przez Wojewodę.  

[dowód: akta kontroli str. 405 – 406] 

Obowiązujące w okresie objętym kontrolą gminne programy profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i program przeciwdziałania narkomanii zawierały: 
- postanowienia ogólne - cyt. „strategię w zakresie profilaktyki oraz ograniczenia szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z naduŜywania alkoholu, (…) podsta-
wowe kierunki polityki społecznej gminy w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnie-
niom ukierunkowanej w szczególności na budowanie zintegrowanego systemu 
rozwiązywania problemów uzaleŜnień poprzez:  
1) systematyczny rozwój działań profilaktycznych (informacyjnych i edukacyjnych), 
2) wspieranie i zabezpieczenie pomocy osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom, 

ochrony przed przemocą domową,  
3) ograniczenie dostępności do alkoholu osobom nieletnim, 
4) wspieranie sektora pozarządowego, aktywnych instytucji i środowisk lokalnych 

oraz współpracę z nimi.”; 
- cele programu; 
- realizatorów programów - Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych jej skład i organizację, oraz wspomagające realizację programów instytucje 
i organizacje, ze wskazaniem zadań, za których realizację odpowiadają; 

- odbiorców programu; 
- źródła finansowania; 
- zadania na dany rok w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i narkomanii. 
- harmonogram działań i preliminarz wydatków danego programu (w załączniku do 

uchwały na dany rok). 
W programach tych nie zawierano postanowień dotyczących limitów liczby punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania oraz dodatkowych 
warunków prowadzenia działalności tego rodzaju, sprawy te uregulowane zostały  
w odrębnej uchwale Rady Gminy.  

[dowód: akta kontroli str. 36 – 46] 
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Działania zaplanowane w powyŜszych programach ukierunkowane były na ich 
konkretną realizację i pogrupowane: według 5 zadań, z których wszystkie wskazano 
w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii12, tj.: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzaleŜnionych od alkoholu  i narkotyków i zagroŜonych uzaleŜnieniem  
i członków ich rodzin; 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narko-

manii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie; 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy; 

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycz-
nych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;  

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 131 i 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w chara- 
kterze oskarŜyciela publicznego poprzez m.in. kontrolę punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych, wnioskowanie do sądu o ukaranie osób naruszających 
przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, współpraca z Policją w zakresie 
naruszenia art. 15 ww. ustawy; pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym od 
narkotyków i rodzinom uzaleŜnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz integrowanie za środowiskiem lokalnym tych osób.   

           [dowód: akta kontroli str. 39 – 43, 54 – 59, 70 – 75, 16 – 18, 27 – 28] 

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w programach profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata objęte 
kontrolą Rada Gminy ustaliła zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych13. Członkom GKRPA za udział  
w posiedzeniach oraz innych czynnościach przysługiwało miesięczne wynagrodzenie 
w wysokości 120 zł (brutto) w roku 2010, 180 zł (brutto) w roku 2011 i 2012, płatne raz 
w miesiącu niezaleŜnie od ilości posiedzeń Komisji w danym miesiącu 
kalendarzowym, wynagrodzenie nie przysługiwało w przypadku nieobecności na 
posiedzeniu lub w miesiącach, w których posiedzenia Komisji nie odbywały się. 
Wynagrodzenie podlegało obniŜeniu w przypadku nieobecności członka Komisji na 
jej posiedzeniu plenarnym: 
- 50% za kaŜdą nieobecność, w przypadku gdy w danym miesiącu odbędą się dwa 

posiedzenia plenarne, 
- 100% za jedną nieobecność, w przypadku gdy w danym miesiącu odbędzie się 

jedno posiedzenie plenarne.  
  [dowód: akta kontroli str. 46, 61, 78] 

Wynagrodzenie członków GKRPA w latach 2010-2012 naliczane było w wysokości  
i za czynności przyjęte w ww. uchwale.  

 [dowód: akta kontroli str. 154] 

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w okresie objętym kontrolą opracowane były w oparciu  
o Gminną Strategię Integracji i Polityki Społecznej, zatwierdzoną uchwałą  
Nr XLIX/277/2006 Rady Gminy Manowo z dnia 26 październik 2006 r., w której 
zawarta była diagnoza problemów społecznych, w tym uzaleŜnień. Ponadto  
w drugiej połowie lutego 2010 r. zostało przeprowadzone badanie socjologiczne 

                                                      
12 Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.. dalej: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. 
13 Dalej: równieŜ GKRPA. 
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młodzieŜy pn. „Skala zjawisk i zagroŜeń zjawiskami patologii indywidualnej wśród 
młodzieŜy szkolnej oraz dorosłych mieszkańców gminy Manowo.” Na podstawie 
tych analiz i potrzeb lokalnych zgłaszanych przez pedagogów szkolnych oraz 
radnych i sołtysów opracowywane były coroczne programy. 

[dowód: akta kontroli str. 153, 400 – 404]  

 Porównanie gminnych programów, a w szczególności przewidzianych  
w nich do realizacji w poszczególnych latach zadań wykazało, Ŝe ich treść nie 
ulegała zasadniczym zmianom. 
Rada Gminy nie dokonywała istotnych zmian w przedkładanych do zatwierdzenia 
projektach programów.   
Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii zawierały w harmonogramach realizacji zadań 
wynikających z programów oszacowanie zakresu rzeczowego i orientacyjnych 
kosztów realizacji przewidzianych w nich działań, bez uwzględnienia przewidy-
wanych efektów powyŜszych działań oraz wskazano w nich podmioty odpowie-
dzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć. Realizatorami Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010 i Programu na lata 
2011 - 2014 oraz Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (GPRPA ) na poszczególne lata kontrolowanego okresu były m.in.: 
- GKRPA - pełniąca funkcję doradczą przy konstruowaniu i realizacji Gminnego 

Programu,  
- Koordynator Gminnego Programu – realizujący zadania zawarte w programie, 

współpracujący z instytucjami zajmującymi się problematyką przeciwdziałania 
narkomanii i alkoholizmowi, opracowujący gminny program przeciwdziałania 
narkomanii i GPRPA na kolejne lata, sporządzający sprawozdania z realizacji 
zadań programu, przyjmuje wnioski o dofinansowanie działań słuŜących 
przeciwdziałaniu narkomanii, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – prowadząca oświatę sanitarną, 
anonimowe badania pod kątem występowania HIV/AIDS, działania informacyjno- 
edukacyjne, 

- Policja i StraŜ Gminna – prowadząca cykliczne profilaktyczne spotkania z dziećmi  
i młodzieŜą szkolną dotyczące przeciwdziałania narkomanii, oraz kontrole pod 
kątem uŜywania środków psychoaktywnych, 

- Gminne Placówki Oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie, 
środowiskowe ogniska wychowawcze oraz świetlice wiejskie, gminny zespół 
interdyscyplinarny       

[dowód: akta kontroli str. 12 – 18,19 – 30,31 – 35, 36 – 90, 91 – 103] 

Osiągnięte rezultaty z realizacji powyŜszych programów GKRPA omawiała 
w corocznych sprawozdaniach ze swojej działalności wskazując cel wydatkowania 
środków wraz z opisem wydatku. W sprawozdaniach wskazano m.in. liczbę osób 
objętych poszczególnymi działaniami.   
Wójt, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, składał Radzie 
Gminy sprawozdania z realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii 
za rok 2010 i 2011 w terminie do 31 marca roku następnego.  
W latach 2010 – 2012 nie stwierdzono przypadku nieprzyjęcia przez Radę Gminy 
ww. sprawozdań. 
Przewodniczący GKRPA corocznie składał Wójtowi sprawozdania z realizacji zadań 
ujętych w harmonogramie Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych za rok 2010 i 2011.   

[dowód: akta kontroli str. 82 – 85, 86 – 96,] 

W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 2.2 nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wywiązywanie się Gminy z obowiązku 
uchwalania i realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii. 

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

      3.1. Przestrzeganie zasad i warunków udzielania zezwoleń na sprzedaŜ 
detaliczną napojów alkoholowych. 
Liczbę złoŜonych wniosków i wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  
w Gminie Manowo w latach 2010 – 2012 (I półrocze) zawarto w poniŜszym zestawieniu: 

Wyszczególnienie 
2010 r. 2011 r. 1.01-30.06.2012 r. 

Liczba % Liczba % Liczba % 

1 2 3 4 5 6 7 

Liczba złoŜonych wniosków o zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. 

 
37 

 
100 

 
28 

 
100 

 
8 

 
100 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych (bez 
zezwoleń jednorazowych), 
w tym na sprzedaŜ napojów: 
• o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo 
• zawartości do 18 % alkoholu 
• o zawartości powyŜej 18 % alkoholu 

 
 
 

   12 
   12 
   13 

 
 
 
 
 

 
 
 

    8 
    9 
    8 

  
 
 

      5 
      3 

3 

 

Liczba decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych ogółem, 
w tym z powodu: 
- niekompletności wniosku, 
- nie wniesienia opłaty, 
- niewłaściwej lokalizacji punktu sprzedaŜy, 
- ze względu na przekroczenie ustalonego przez radę gminy limitu 
liczby punktów sprzedaŜy, 

- inne. 

 
 
 
 
0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[dowód: akta kontroli str. 173] 

W Gminie Manowo przestrzegano ustaleń Rady Gminy w zakresie liczby punktów 
sprzedaŜy napojów o zawartości powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).             

[dowód: akta kontroli str. 11] 

Kontrola dokumentacji 20 losowo wybranych podmiotów, którym w kontrolowanym 
okresie wydano zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w stałych punktach 
sprzedaŜy w zakresie zgodności postępowania z przepisami ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości wykazało, Ŝe: 
- wszystkie decyzje wydane zostały przez właściwy organ (Wójta) w wyniku złoŜenia 

pisemnych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych14 
(art. 18 ust. 1 i 2 ustawy); 

- do wszystkich wniosków dołączono pozytywną opinię GKRPA o zgodności 
lokalizacji punktu z uchwałami Rady Gminy (art. 18 ust. 3a ustawy);   

[dowód: akta kontroli str. 290 – 388] 

- w 3 wnioskach o wydanie zezwolenia nie podano numeru z rejestru przedsię-
biorców lub ewidencji działalności gospodarczej - art. 18 ust. 5 pkt 3 ustawy. 

[dowód: akta kontroli str. 307 – 310, 311 – 315, 321 – 327] 

Anna Drabik, inspektor ds. obsługi organów gminy, w której zakresie czynności przyjętym 
25.03.2008 r. leŜało wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, wydawa-
nie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za wydanie zezwolenia oraz cofanie i 
wygaszanie zezwoleń w przypadkach określonych w ustawie wyjaśniła, Ŝe: „…Obecnie 
jest prowadzona Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  
W ewidencji centralnej nie nadaje się numerów wpisom.”. [dowód: akta k-li str. 155-158, 394] 

                                                      
14 Zwanych dalej wnioskami. 

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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- we wszystkich wnioskach zawarto informacje o adresie punktu składowania 
napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) - art. 18 ust. 5 pkt 6 ustawy; 

- do wszystkich wniosków dołączono wymagane art. 18 ust. 6 ustawy dokumenty; 
- wszystkie decyzje Wójta Gminy Manowo o udzieleniu zezwolenia spełniały wymogi 

formalne określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego15. 

[dowód: akta kontroli str. 290 – 388] 

- 17 spraw zostało załatwionych w ciągu 30 dni, natomiast w 3 przypadkach przedłuŜenie 
terminu załatwienia sprawy wyniosło od 1 do 8 dni. Dotyczyło to spraw z wniosków: 
ElŜbiety K., Anety W. i Macieja ś. W przypadku wniosku Anety W. z dnia 20 lipca 2010 r. 
o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych przekroczenie terminu 
załatwienia sprawy wyniosło 8 dni. Po przeprowadzeniu postępowania administracyj-
nego Wójt Gminy Manowo wydał w dniu 27 sierpnia 2010 r. zezwolenie Nr I/224/B/2010 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% do 18% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy.  

[dowód: akta kontroli str. 290 – 294, 295 – 298, 355 – 358, 390 – 392] 

Anna Drabik wyjaśniła, Ŝe: „(…)Pani ElŜbieta K. wniosła podanie w dniu 24 lutego 2011 r. 
Zezwolenie zostało wydane w dniu 9 marca, natomiast odbiór oraz opłata nastąpiła 
w dniu 29 marca 2011 r. W omawianym przypadku opóźnienie w załatwieniu tej 
sprawy nie wynikało z przyczyn leŜących po stronie urzędu. Strona postępowania 
wystąpiła o zezwolenia, które obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2011 r., opłatę  
w wysokości 5.686,29 zł uiściła dopiero w dniu 29 marca 2011 r.(…).     
Pani Aneta W. wniosła podanie w dniu 20 lipca 2010 r. Zezwolenie zostało wydane 
w dniu 27 sierpnia i równieŜ w tym dniu nastąpił odbiór oraz opłata. W omawianym 
przypadku opóźnienie w załatwieniu tej sprawy nie wynikało z przyczyn po stronie 
urzędu – zgodnie z art. 11¹ ust. 2 opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia. 
Strona postępowania wystąpiła o zezwolenia, które obowiązywały od dnia  
1 września 2010 r., a opłatę wniosła dopiero 27 sierpnia 2010 r.(…). 
Pan Maciej ś. wniósł podanie w dniu 27 lipca 2012 r. Zezwolenie zostało wydane w dniu  
3 sierpnia, natomiast odbiór oraz opłata nastąpiła w dniu 28 sierpnia 2012 r. W 
omawianym przypadku opóźnienie w załatwieniu sprawy nie wynikało z przyczyn leŜących 
po stronie urzędu. Strona postępowania wystąpiła o zezwolenia, które obowiązywały od 
dnia 1 września 2012 r., a opłatę wniosła dopiero w dniu 28 sierpnia 2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 390 – 392]  

Badaniu prawidłowości obliczania i terminowości wnoszenia opłaty za zezwolenie na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych w okresie 2010 – 2012 (I półrocze) poddano 
dokumentację związaną z ww. próbą 20 zezwoleń wydanych w kontrolowanym okresie.   

Artykuł 11¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości stanowi, Ŝe opłata za korzy-
stanie z zezwolenia wniesiona być winna przez przedsiębiorcę przed wydaniem mu 
zezwolenia. Stwierdzono, Ŝe w badanej szczegółowo grupie postępowań w siedmiu 
opłata ta wniesiona została przed wydaniem decyzji administracyjnej o udzieleniu 
zezwolenia, a w 13 po dniu wydania takiej decyzji, lecz przed jej doręczeniem 
wnioskodawcy, a mianowicie: 
- nr (I/284/A/2011, I/233/B/2011, I/175/C/2011) z wniosku Przedsiębiorstwo Prywatne 

RAKEMA, K. ElŜbieta, Kretomino, ul. Rydzów. Decyzja Wójta wydana w dniu 
9.03.2011 r. opłatę wniesiono w dniu 29.03.2011 r.; 

- nr (I/290/A/2012, I/239/B/2012) z wniosku Maciej ś. zam. Rosnowo. Decyzja Wójta 
wydana w dniu 3.08.2012 r. opłatę wniesiono w dniu 28.08.2012 r.; 

- nr (II/149/A/2012, II/46/C/2012) z wniosku Eweliny S. zam. Bonin. Decyzja Wójta 
wydana w dniu 15.05.12 r. opłatę wniesiono w dniu 16.05.2012 r.; 

                                                      
15 Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 ze zm., dalej: Kpa 
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- nr (I/286/A/2011, I/235/B/2011, I/177/C/2011) z wniosku Sezam – Furman spółka  
z o.o. w Kartuzach. Decyzja Wójta wydana w dniu 5.07.2011 r. opłatę wniesiono  
w dniu 6.07.2011 r.; 

- nr (II/151/A/2012) z wniosku Emilii M. zam. Cewlino. Decyzja Wójta wydana w dniu 
29.06.12 r. opłatę wniesiono w dniu 2.07.2012 r.; 

- nr (I/166/C/2010) z wniosku Jerzego J. zam. W Manowie. Decyzja Wójta wydana  
w dniu 30.07.2010 r. opłatę wniesiono w dniu 2.08.2010 r.; 

- nr (II/148/A/2011,I I/64/B/2011, II/45/C/2011) z wniosku Marcina B. zam. Rosnowo. 
Decyzja Wójta z dnia 22.11.2011 r. Opłatę wniesiono w dniu 24.11.2011 r. 

[dowód: akta kontroli str. 290 - 294, 295 - 298, 299 - 301, 302 - 306, 307 - 310, 311 - 
315, 316 - 320, 389]   

Pani Anna Drabik wyjaśniła, Ŝe: „(…) w wymienionych przypadkach zezwolenia zostały 
wydane przed uiszczeniem stosownej opłaty przez przedsiębiorców, jednak decyzje 
zostały odebrane przez przedsiębiorców po dokonaniu opłaty. (…)Ponadto zgodnie  
z postanowieniami art. 110 kpa decyzja wiąŜe strony od daty jej doręczenia stronie i do 
tego czasu nie podlega wykonaniu - odbiór decyzji nastąpił po uiszczeniu opłaty”. 

[dowód: akta kontroli str. 389] 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

Analiza wysokości naliczonych opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych wykazała, Ŝe w 1 przypadku (wniosek Teresy R. z dnia 23 września 
2011 r., zezwolenie z dnia 30 września 2011 r.) oplata naliczona została w kwocie 
niŜszej o 262,5 zł. Wymieniona kwota wpłacona została przez przedsiębiorcę w dniu 
24 stycznia 2012 r.                                               [dowód: akta kontroli str. 321 – 327] 

Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w roku nabycia 
zezwolenia lub utraty jego waŜności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej 
do okresu waŜności zezwolenia. 

Naliczaniem wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych zajmowała się Pani Anna Drabik, która wyjaśniła, Ŝe  „(… )opłatę w tej 
kwocie za trzy zezwolenia pomyłkowo ustalono proporcjonalnie za dwa miesiące, 
podczas gdy prawidłowo powinna być ustalona za trzy miesiące w kwocie - 787,50 zł. 
RóŜnica w wysokości 262,5 zł wpłacona została przez przedsiębiorcę 24.01.2012 r.”.   

[dowód: akta kontroli str. 393] 

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

Wójt Gminy Manowo na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości zarządzeniami Nr 39/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. i Nr 42/2010 z dnia  
10 czerwca 2010 r. powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

[dowód: akta kontroli str. 281, 283] 

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości:  Organ 
zezwalający lub, na podstawie jego upowaŜnienia, straŜ gminna lub członkowie 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 
W Gminie Manowo kontrole te przeprowadzali - z upowaŜnienia Wójta - członkowie 
GKRPA.                                                                [dowód: akta kontroli str. 284 – 285] 

Szczegółowe dane na temat liczby przeprowadzonych kontroli i ich wyników  
w zakresie korzystania przez podmioty z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych zawarto poniŜszym zestawieniu: 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wyszczególnienie 

Liczba 
punktów 

sprzedaŜy 
ogółem* 

 
Liczba 

dokonanych 
kontroli 

 
Liczba kontroli, 
które ujawniły  

nieprawidłowości 

w tym 
nieprawidłowości 

uzasadniające 
obligatoryjne 

cofnięcie 
zezwolenia. 

Liczba faktycznie 
cofniętych 
zezwoleń w 

związku wynik. 
Kontroli 

szt. szt. % 
(3:2) 

szt. % 
(5:3) 

szt. szt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

W 2010 r. ogółem 
w tym kontrole 
przeprowadzone:  
przez: 
- członków GKRPA** 
- straŜ gminną  
- inne (wymienić) 

30 
 
 
 
 

8 
 
 
 
8 

27 
 
 
 

27 

0 
 
 
 
0 

0 0 0 

W 2011 r. ogółem 
w tym kontrole 
przeprowadzone 
przez:  
- członków GKRPA** 
- straŜ gminną, 
- inne (wymienić) 

31 9 
 
 
 
9 

29 
 
 
 

29 

0 
 
 
 
0 

0 0 0 

W okresie od 1.01 – 
30.06. 2012 r.: 
w tym kontrole 
przeprowadzone 
przez:  
- członków GKRPA** 
- straŜ gminną, 
- inne (wymienić) 

27 29 
 
 
 
 
1 
 

28*** 

107 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
0 
 

23 

79 0 0 

*** Działanie interwencyjno – szkoleniowe pn. „Zakup kontrolowany” wykonane na zlecenie Wójta Gminy Manowo przez 
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.                                          

 [dowód: akta kontroli str. 185] 

Członkowie GKRPA po kaŜdej kontroli w punktach sprzedających napoje alkoholowe 
sporządzali protokoły, zawierające informację dotyczącą nie stwierdzenia 
nieprawidłowości. Nie odnotowywano w nich zakresu przedmiotowego przeprowa-
dzanych kontroli. 
We wszystkich protokołach z kontroli przeprowadzonych przez członków GKRPA  
w 2010 r. znajdował się ten sam zapis: cyt. (…) przeprowadzono rozmowę na temat 
sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim, osobom będącym w stanie nietrzeźwym oraz 
pouczono konieczności informowania klientów o zakazie spoŜywania alkoholu  
w sklepie i jego obrębie.  
W protokołach z kontroli przeprowadzonych przez członków GKRPA w 2011 r. (tych 
samych, którzy przeprowadzali czynności kontrolne w 2010 r.) znajdował się zapis: 
cyt. (…) kontrola w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania  
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Pouczono o wymaganiach 
wynikających z obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
W jednym protokole z kontroli przeprowadzonej 30 czerwca 2012 r. członkowie 
GKRPA (równieŜ te same osoby co w latach 2010 – 2011) zapisano, Ŝe: cyt. „(…) 
przeprowadzono rozmowę n/t przeprowadzonej działalności z właścicielem sklepu. 
Pouczono o obowiązkach.”.    

              [dowód: akta kontroli str. 186 – 203] 

W wyniku kontroli prowadzonych w badanym okresie przez GKRPA w punktach 
sprzedających alkohol na terenie gminy Manowo nie stwierdzono czynów mających 
znamiona wykroczenia lub przestępstw. 
W okresie objętym kontrolą Wójt nie wydawał decyzji o cofnięciu zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
W 2012 r. na zlecenie Wójta gminy Manowo Centrum Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Warszawie przeprowadziło badanie pn. „tajemniczy klient”, niejawną 
obserwację, w trakcie której wykonawca wcielał się w rolę potencjalnego klienta w 
celu oceny punktów sprzedaŜy alkoholu pod kątem dostępności alkoholu osobom 
nieletnim. W złoŜonym sprawozdaniu podano, Ŝe: (…) W dniu 29 lutego na terenie 
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gminy przeprowadzono program „Zakup kontrolowany”. Działaniem objęto 30 
punktów sprzedaŜy alkoholu. W 23 punktach spoŜywczych i gastronomicznych 
sprzedano alkohol osobie, która w danym roku ukończyła 18 lat jednak jej wygląd  
i zachowanie budził uzasadnione wątpliwości w kwestii wieku. We wszystkich 23 
punktach sprzedaŜy alkoholu „małoletni” zakupił alkohol bez potwierdzenia wieku 
dokumentem toŜsamości. W 5 punktach poproszono „małoletniego” o potwierdzenie 
swojego wieku dowodem osobistym i w przypadku odmowy nie sprzedano 
alkoholu.” 
W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadków ubiegania się o zezwolenie 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych przez podmioty, którym takie zezwolenie 
wcześniej zostało cofnięte. 

[dowód: akta kontroli str. 204 – 205, 207 – 222] 

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

Podczas kontroli (opisanych wyŜej) prowadzonych przez członków GKRPA, nie 
sprawdzano rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości 
sprzedaŜy napojów alkoholowych, podczas gdy wartość sprzedaŜy jest podstawą 
ustalenia kwoty naleŜnej Gminie opłaty za korzystanie z zezwolenia. 

3.3. Funkcjonowanie systemu ustalania opłat – egzekwowanie od 
przedsiębiorców obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaŜy 
detalicznej napojów alkoholowych i wnoszenia opłat. 
Przestrzeganie terminów składania oświadczeń o wartości sprzedaŜy i wnoszenia 
opłat przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

 
 

Terminy składania 
oświadczeń o wartości 

sprzedaŜy i wnoszenia opłat.  
(art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy) 

 
 

Liczba podmiotów, które 
ustawowym w terminie  

 
Łącznie 

liczba pod-
miotów, któ-
rych zezwo-
lenia wyga-
sły z mocy 

ustawy  
(art. 18 ust. 
12 pkt. 5)* 

 
Liczba decyzjo o 

stwierdzeniu wygaśnięcia 
zezwolenia 

(art. 18 ust. 13 ustawy)  

nie złoŜyły 
oświadczeń 
o wartości 
sprzedaŜy 

nie 
wniosły 
opłaty 

 
Liczba 

 
% 

(6:5) 

1 3 4 5 6 7 

• 31 stycznia, 2011 r. 

• 31 maja 2011 r. 

• 30 września 2011 r. 

• 31 stycznia 2012 r. 

• 31 maja 2012 r. 

0 

X 

X 

0 

X 

 

 

1 

 

 
1 

0 

 

1 

 

 
1 

0 

 

1 

 

 
1 

0 

 

100 

 

 
100 

Razem 0 2 2 2  

[dowód: akta kontroli str. 175] 

Stosownie do postanowień art. 11¹ ust. 1 i 7 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 w wysokości określonej w ust. 2 powołanego art. Urząd kontrolował 
terminowość składania przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych oświadczeń o wartości sprzedaŜy alkoholu w roku poprzednim 
oraz terminowość wnoszenia opłat z tego tytułu. Oświadczenia, które wpływały do 
Urzędu do 31 stycznia (włącznie) uwaŜane były za złoŜone w terminie, natomiast 
dochowanie terminu wniesienia opłaty (odpowiednio do 31.01., 31.05. i 30.09.) 
weryfikowane były na podstawie daty operacji na rachunku bankowym. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
kontrolowanej 
działalności 

 

Opis stanu 
faktycznego 
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Analiza oświadczeń o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych za lata objęte kontrolą 
wykazała, Ŝe zobowiązani do tego przedsiębiorcy składali je w terminie określonym w art. 
11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tj. do 31 stycznia lat 2010, 2011 i 2012. 
 W kontrolowanym okresie dwóch przedsiębiorców: Mateusz Sz. i Marcin B. nie 
złoŜyło w wymienionych wyŜej terminach przedmiotowych opłat: - w związku z tym 
Wójt Gminy Manowo wydał 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych z powodu niewniesienia opłaty za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w ustawowym terminie odpowiednio 
do 30 września 2011 r. i do 15 maja 2012 r. (na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości)16.  

Nie stwierdzono przypadków prolongowania terminów wniesienia opłaty lub 
jej rozłoŜenia na raty.  

Nie stwierdzono, Ŝeby przedsiębiorcy podjęli działania w celu obniŜenia kwoty 
opłaty bądź uchylenia się od skutków utraty zezwolenia np. na zarejestrowaniu po 
wygaszeniu zezwoleń prowadzonej działalności gospodarczej na członka rodziny.   

[dowód: akta kontroli str. 159 – 165, 166 – 172, 288, 405 – 406,] 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie (dot. pkt 3), mimo stwierdzonej niepra-
widłowości, realizację przez Pana Wójta zadań dotyczących przestrzegania zasad  
i warunków udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ napojów alkoholowych  
i egzekwowanie od przedsiębiorców przestrzegania warunków korzystania z tych 
zezwoleń. 

4. Wykorzystanie dochodów uzyskanych z opłat pobranych za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

4.1. Przestrzeganie obowiązku przeznaczania dochodów pochodzących z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na realizację 
zadań wskazanych w ustawie – realizacja planu dochodów i wydatków. 
Wysokość dochodów uzyskanych z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców 
z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w latach 2010-
2012 (I półrocze) oraz wielkość wydatków poniesionych na realizację zadań 
określonych w GPPRPA i programach przeciwdziałania narkomanii w tym okresie 
przedstawiono w tabeli:                                                                                (w zł)   

Rok Dochody z tytułu opłat wnoszonych 
przez przedsiębiorców 

 

Wydatki na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałania 
narkomanii 

RóŜnica 

 

Planowane  

 

Faktycznie 
zrealizowane 

 

Planowane Faktycznie 
zrealizowane 

Kwota 

(kol. 4 – 
kol. 7) 

% 

(4:7) 

uchwała 
budŜetowa 

plan po 
zmianach 

uchwała 
budŜetowa 

plan po 
zmianach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2008 109.000 119.000 117.560,36 109.000 127.215 127.116,56 - 9.556,20 92,4 

2009 115.000 115.000 116.057,19 115.000 126.665 117.958,83 - 1.901,64 98,3 

2010 115.000 123.231 126.923,70 115.000 133.118 117.393,09 9.530,61 108,1 

2011 128.000 128.000 123.415,25 128.000 148.455 93.883,74 29.531,51 131,4 

2012  
(do 30.06) 

130.000 130.000 84.149,43 142.131 183.163,73 64.475,22 19.674,21 130,5 

[dowód: akta kontroli str. 176] 

                                                      
16 - z dnia 15 listopada 2011 r. (RG.7340.82.2011) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń Nr I/269/A2010, Nr I/218/B/2010 oraz 

Nr I/159/C/2010 wydanych w dniu 29 stycznia 2010 r. na sprzedaŜ napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa 
pow. 4,5% do 18% oraz pow. 18% przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy; 

- z dnia 9 lipca 2012 r. (RG.7340.15.2012) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń Nr II/148/A/2011, Nr I/64/B/2011 oraz 
Nr II/45/C/2011 wydanych w dniu 22 listopada 2011 r. na sprzedaŜ napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%  alkoholu oraz piwa 
pow. 4,5% do 18% oraz pow. 18% przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy. 
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nieprawidłowości 
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cząstkowa 
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Rada Gminy 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 
XXXVI/257/2009 z 17.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Manowo na 
2010 r., dochody w rozdziale 851- ochrona zdrowia, rozdział 85153 zapobieganie 
narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi ustalono na 115.000 zł. W uchwale 
Nr II/5/2010 z 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budŜetu na 2011 r. dochody w tym 
zakresie określono na 128.000 zł, a dochody w rozdziałach 85153 i 85154 na rok 2012 
przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/82/2011 z 29.12.2011 r. na poziomie 130.000 zł. 
Zmiany w planach finansowych wprowadzane wskazanymi Uchwałami Rady Miejskiej 
nie powodowały zmniejszeń w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii. 
Rada Gminy w wymienionych uchwałach budŜetowych określała wysokość wydatków 
w danym roku budŜetowym związanych z realizacją celów wskazanych w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości oraz wynikających z przyjętych odrębnymi uchwałami 
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki te określono na poziomie: 2010 r. – 115.000 zł, 
2011 r. – 128.000 zł, 2012 r – 142.131 zł.       [dowód: akta kontroli str. 96 – 144, 287]  

Opiniująca projekty uchwał budŜetowych na lata 2010, 2011 i 2012 Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie nie zgłaszała uwag do 
sposobu ujęcia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych  
w planie budŜetowym Gminy Manowo.              [dowód: akta kontroli str. 223 – 246] 

Wydatki ponoszone przez Gminę Manowo w kontrolowanych latach na realizację 
celów wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i wynikające z GPPRPA  
i programów zapobiegania narkomanii były niŜsze od planowanych dochodów z tego 
tytułu, przyjętych w uchwałach budŜetowych, a takŜe niŜsze od dochodów faktycznie 
zrealizowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w tym okresie. 
W roku 2010 na zadania związane z realizacją Gminnych Programów (…) 
wydatkowano łącznie 117.393,09 zł, podczas gdy faktycznie zrealizowane dochody 
z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w tym 
okresie były wyŜsze o 9.530,61 zł i wyniosły 117.393,09 zł.  
W roku 2011 na ww. cele wydatkowano łącznie 93.883,74 zł, podczas gdy 
faktycznie zrealizowane dochody z tytułu ww. opłat wyniosły 123.415,25 zł i były 
wyŜsze od wydatków o 29.531,51 zł. 
Do 30.06.2012 r. wydatki na przedmiotowe cele wyniosły 64.475,22 zł, podczas gdy 
w tym okresie zrealizowano dochody z tytułu opłat w kwocie 84.149,43 zł (róŜnica 
wyniosła 19.674,21 zł).                                                   [dowód: akta kontroli str. 176] 

Strukturę wydatków poniesionych na zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii przedstawiono w tabeli: 

                                                                          [dowód: akta kontroli str. 177]  

 
Wyszczególnienie 

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

zł % zł % zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem, w tym:  117 393,09 100 93 883,74 100 64 475,22 100 
na realizację gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
 - rozdział 85154 
 - inne rozdziały 

101 447,86 86 81 371,14 87  58 359,14 90 

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

15 945,23 14 12 512,60 13 6 116,08 10 
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W działalności Urzędu w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

W latach 2010 - 2011 łączne dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych wyniosły 250.338,95 zł, natomiast wydatki na zadania 
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 
narkomanii - 211.276,83 zł i były niŜsze od dochodów o 39.062,12 zł17 (stanowiły 84,4% 
dochodów w tym okresie).                                              [dowód: akta kontroli str. 395] 

Kwotę 39.062,12 zł, stanowiącą 15,6% dochodów uzyskanych w tym okresie z opłat 
wymienionych w przepisie art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości wydatkowano 
na cele nie związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10  
ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, a mianowicie na: 
- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli – 9.530, 61 zł (faktura Vat nr 19/11/2010  

z dnia 30.11.2010 r).; 
- zakup biletów miesięcznych szkolnych – 5.581,91 zł (faktury Vat: nr B1/22/9/2011 

z dnia 14.09.2011 r., nr B1/21/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., nr B1/19/9/2011  
z dnia 14.09.2011 r., nr B1/19/10/2011 z dnia 12.10.2011 r.); 

- usługi telekomunikacyjne - 14.872,79 zł (faktury Vat: nr FSC01138818/009/2011 z dnia 
5.09.2011 r., FSC01138818/010/2011 z dnia 5.10.2011 r., FSC01138818/011/2011 z 
dnia 5.11.2011 r., i nr FSC01138818/012/2011 z dnia 5.12.2011 r.; 

- dotację na prowadzenie ognisk przedszkolnych w miejscowościach Manowo i 
Wyszewo za miesiące maj i czerwiec 2011 r. – 9.076,81 zł (rozliczenie dotacji  
z dnia: 11.05.2011 r. i z dnia 9.06.2011 r.). 

[dowód: akta kontroli str. 409 – 448] 

Przepis art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości stanowi, Ŝe dochody  
z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat 
określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów,  
o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą 
być przeznaczane na inne cele. 

Pani BoŜena Tomaszewska, Skarbnik wyjaśniła: 
Niewykorzystane środki w latach budŜetowych 2010 w kwocie 9.530,61 zł i w 2011 
w kwocie 29.531,51 zł gromadzone były na rachunku bieŜącym gminy. Z tego 
rachunku zgromadzone środki wydatkowane zostały na bieŜącą działalność gminy, 
tj. między innymi w 2010 roku zapłacona została faktura za dowóz uczniów do szkół 
w kwocie 20.227,58 zł. W 2011 roku zgromadzone środki wydatkowano na zakup 
usług telefonicznych w kwocie 14.872,79 zł, dowóz dzieci do szkół (PKS Koszalin)  
w kwocie 5.581,91 zł, dofinansowanie ognisk przedszkolnych w Manowie  
i Wyszewie - TPD Koszalin w kwocie 35.400 zł.   
Wydatkowano je niezgodnie z przeznaczeniem tylko dlatego, Ŝe gmina w latach 
2010 do 2011 znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i nie 
przeznaczyła w całości zgromadzonych środków na realizację programów 
zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Niewykorzystane środki  
w latach 2010 i 2011 powodowały zwiększenie wydatków w planach finansowych  
i były wprowadzane do budŜetu w następnych latach budŜetowych (z tabeli G V 
wynikają powyŜsze zmiany). 

                                                      
17 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. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości była niŜsza od 90% kwoty dochodów 
uzyskanych w tym okresie z opłat wniesionych przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń; w pozostałych 
przypadkach – ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Aby uniknąć podobnej sytuacji na przyszłość w 2012 roku gmina otworzyła odrębny 
rachunek bankowy przeznaczony tylko i wyłącznie na gromadzenie opłat za 
zezwolenia i ich wykorzystanie w ciągu roku. 
Wykorzystanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych nie było przedmiotem audytu ani kontroli wewnętrznej. 

[dowód: akta kontroli str. 287, 407 – 408] 

Pan Roman Kłosowski, Wójt Gminy Manowo, który zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych18 jest odpowiedzialny za całość 
gospodarki finansowej Urzędu wyjaśnił, Ŝe: w związku z brakiem płynności 
finansowej Gminy środki gromadzone na podstawowym rachunku bankowym 
Urzędu były niewystarczające i ich brak powodował to iŜ w pierwszej kolejności 
przeznaczone były na spłatę kredytów i innych terminowych zobowiązań, których nie 
uregulowanie zagraŜało prawidłowemu funkcjonowaniu urzędu. Dlatego teŜ 
niewykorzystane środki w latach budŜetowych 2010 w kwocie 9.530,61 zł i w 2011 r. 
w kwocie 29.531,51 zł wpływające na rachunek bieŜący gminy zostały wykorzystane 
nie zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

[dowód: akta kontroli str. 449] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w zakresie 
opisanym w pkt 4.1.  

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 w GPPRPA i gminnych 
programach przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono, analizując wszystkie 
wydatki poniesione w 2011 r., które wyniosły łącznie 93.883,74 zł.  
Kosztami realizacji tych zadań były: 

- rozdz. 85154 – ogółem 81.371,14 zł:  

Wydatki na: 
- wynagrodzenia i inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 21.124,93 zł.  

w tym: § 4010 - 113,93 zł, 
           § 4170 – 21 011,00 zł; 
- zakup materiałów wyposaŜenia i usług – 60.246,21 zł, 

w tym: § 4210 - § 4240 – 28.567,36 zł, 
             § 4300, § 4330, § 4390 – 31.438,85 zł, 
             § 461 – 240 zł.    

- rozdz. 85153 – ogółem 12.512,60 zł: 

Wydatki na: 
- zakup materiałów, wyposaŜenia, środków Ŝywności, leków, pomocy naukowych itp.  

w tym: § 4210 - § 4240 – 3.012,60 zł,  
- zakup pozostałych usług, opinii, ekspertyz, analiz,  

w tym: § 4300, § 4330, § 4390 – 9.500,00 zł. 
                                             [Dowód: akta kontroli str. 178 – 180,181,182,247 - 258]  

W działalności Urzędu w zakresie opisanym w pkt 4.2 nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

                                                      
18 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
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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 publicznych19. Urząd nie udzielał dotacji 
jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i spoza tego sektora. 

[dowód: akta kontroli str. 183 – 184]  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie opisanym 
w pkt 4.1 z powodu niskiego (84,4 %) wykorzystania w latach 2010-2011 dochodów  
z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz 
wydatkowania dochodów (39.062,12 zł) z tych opłat na cele nie związane z realizacją 
gminnych programów profilaktyki problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.       

5. Wykorzystanie ocen i uwag oraz realizacja wniosków pokontrolnych 
sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli P/08/151 

NajwyŜsza Izba Kontroli we wrześniu 2008 r. przeprowadziła w Urzędzie kontrolę 
(P/08/151) dotyczącą pobierania oraz wykorzystania przez gminę Manowo opłat za 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w latach 2006 – 2008 (I półrocze). 
NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działalność Urzędu 
w zakresie realizacji zadań dotyczących regulowania lokalnego rynku napojów 
alkoholowych, pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaŜ tych napojów oraz 
wykorzystania pochodzących z tych opłat środków finansowych. 
W wystąpieniu skierowanym (22.10.2008 r.) w wyniku kontroli do Wójta Gminy, 
sformułowano 6 wniosków pokontrolnych. 
W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe wnioski nr 1-5 zostały zrealizowane, natomiast 
wniosek nr 6 dotyczący „Przenoszenia do kategorii wydatków niewygasających 
środków pochodzących z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, 
niewykorzystanych w danym roku budŜetowym” w badany okresie nie realizowano, 
bowiem zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych20 uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budŜetowego oraz określenia ostatecznego terminu 
dokonania kaŜdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budŜetowym 
(do 30 czerwca), mogły dotyczyć wyłącznie wydatków związanych z realizacją 
umów: w sprawie zamówienia publicznego; które zostały zawarte w wyniku 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym 
dokonano wyboru wykonawcy.                             

[dowód: akta kontroli str. 396 – 398]     

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie opisanym 
w pkt 5. 

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. Wykorzystywanie środków pozyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych wyłącznie na cele związane z realizacją 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. 

                                                      
19 Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759.  
20 Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240. 
21 Dz.U. z 2012 r., poz. 82, dalej: ustawa o NIK 
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2. RozwaŜenie uwzględniania w trakcie kontroli punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych w zakresie przestrzegania warunków korzystania z zezwoleń, 
sprawdzenia rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń  
o wartości sprzedaŜy w poprzednim roku i prawidłowości naliczania opłat przy 
występowaniu przez przedsiębiorców o udzielenie zezwolenia na kolejny rok. 

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 30 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków 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  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Donigiewicz Jarosław Tarasewicz 

st. inspektor k.p. 
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