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I. Dane identyfikacyjne 

 

Urząd Gminy Wąsewo, 07-311 Wąsewo, ul. Zastawska 13 

 

Rafał Kowalczyk, Wójt Gminy Wąsewo1, od 1 grudnia 2006 r. 

 

1. Prawidłowość i terminowość egzekwowania przez wójtów od przedsiębiorców 
opłat z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż (detaliczną) napojów 
alkoholowych. 

2. Prawidłowość wydatkowania przez wójtów środków uzyskanych z tytułu 
udzielonych zezwoleń na sprzedaż (detaliczną) napojów alkoholowych.  

 

Lata 2017-2018 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

 

Jerzy Tchórzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/67/2019 z 12.04.2019 r.  

 (akta kontroli str.1-11, 409) 

 

                                                      
1 Dalej: Wójt Gminy. 

2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489.  dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację i wykorzystanie przez Gminę 
Wąsewo dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w latach 2017-2018.  

Działania zrealizowane przez Urząd Gminy Wąsewo w latach 2017-2018 w celu 
naliczenia i wyegzekwowania od przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych były zgodne z przepisami ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi4.  

Dochody uzyskane z ww. opłat wykorzystano zgodnie z założeniami Gminnych 
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 i na rok 
2018 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość i terminowość egzekwowania od 
przedsiębiorców opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż 
(detaliczną) napojów alkoholowych.         

1.1 Organizacja wykonywania zadań związanych z wydawaniem zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz egzekwowaniem od 
przedsiębiorców opłat  z tytułu zezwoleń. 

Zadania związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
egzekwowaniem opłat z tego tytułu prowadziła jedna osoba zatrudniona na stanowisku 
pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ochrony danych osobowych, 
nadzorowanym bezpośrednio przez Wójta.  

(akta kontroli str. 69-80,93-114, 341-342) 

Zadania związane z wydatkowaniem środków pochodzących z opłat z tytułu zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone były przez ośmioosobową Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podejmowała decyzje 
dotyczące ich przeznaczenia.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana przez 
Wójta Gminy Wąsewo zarządzeniem nr 5/11 z dnia 17 stycznia 2011 r.6  

(akta kontroli str. 17-26) 

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzony był w postaci 
papierowej od 2005 r. W Urzędzie prowadzono także Rejestr sprzedawanych napojów 
alkoholowych, w którym odnotowywano wysokości i terminy wnoszonych opłat. 

 (akta kontroli str. 262-282, 343, 406-408) 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm. Dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości. 
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może 

być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wąsewo, zmienionym 

zarządzeniem nr 68.2017 z 28 września 2017 r. dalej: GKRPA. 
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Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Na terenie Gminy Wąsewo liczba przedsiębiorców posiadających zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych według stanu na 31 grudnia wynosiła: w 2017 r. – 
dziewięciu przedsiębiorców (17 punktów sprzedaży) oraz w 2018 r. – ośmiu 
przedsiębiorców (15 punktów).  
W okresie objętym kontrolą żaden z przedsiębiorców nie zalegał z opłatami z tytułu 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ani nie wnosił ich w zaniżonej 
wysokości.  

(akta kontroli str. 343-346) 

Realizacja zadań związanych z egzekwowaniem i wykorzystywaniem dochodów z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych była objęta kontrolą 
kompleksową gospodarki finansowej Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017 r. przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie7.  
RIO nie sformowała w wyniku ww. kontroli nieprawidłowości ani wniosków 
pokontrolnych.  
Ww. okresie nie wpłynęły do Urzędu Gminy żadne skargi ani wnioski w zakresie 
przedmiotowym kontroli. 

(akta kontroli str. 77-80, 134-139, 343, 391-393) 

1.2 Prawidłowość i terminowość dokonywanych przez przedsiębiorców 
opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych. 

Przedsiębiorcy w okresie objętym kontrolą wnieśli opłaty z tytułu sprzedaży napojów 
alkoholowych w odpowiedniej wysokości i w terminach określonych w art. 111 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, poza jednym przypadkiem, w którym opłata była 
wymagana z dniem 31 maja 2018 r., a płatność została dokonana wraz z opłatą 
dodatkową 5 czerwca 2018 r. (z 5-dniowym opóźnieniem). Każdorazowo wysokość 
opłaty była określana na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń, 
składanych w terminie tj. do 31 stycznia. Należności z tytułu opłat nie były rozkładane 
na raty i wnoszone były w trzech terminach ustawowych w równych częściach, to jest 
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. 

(akta kontroli str. 214-261, 343-344, 403-413, 502-504) 

Gmina z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
osiągnęła w roku: 2017 – 48 488,50 zł, 2018 – 27 323,82 zł, przy czym nie wykorzystała 
w roku: 2016 – 9 618,83 zł, 2017 – 2 714,78 zł. Niewykorzystane środki z danego roku 
zwiększały plan wydatków roku następnego. 
W 2018 r. Gmina dofinansowała zadania na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych ze środków własnych na kwotę 16 522,69 zł.  

(akta kontroli str.  405) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zbadanym zakresie. 

 

2. Wydatkowanie przez Gminę środków z opłat uzyskanych z tytułu 
udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Rada Gminy uchwaliła Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych odpowiednio na 2017 r.8 oraz na 2018 r.9, w których określono m.in. cele 

                                                      
7 Dalej: RIO w Warszawie lub RIO. 
8 Uchwała Rady Gminy Wąsewo nr XIX.140.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 
9 Uchwała Rady Gminy Wąsewo nr XXVIII.204.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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szczegółowe, wykonawców Programu10 oraz wysokość planowanych dochodów 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W  latach 2017-2018 dochody te zaplanowano w jednakowej wysokości, tj. 29 725 zł. 
Ich wykonanie wynosiło w roku: 2017 – 48 488,50 zł oraz w 2018 r. – 27 323,82 zł. 
Uchwalono też Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-202111. 

(akta kontroli str. 21-32, 405) 

Sekretarz Gminy wyjaśniła m.in., że Gminny Program był opracowywany zawsze 
w grudniu roku poprzedniego, stąd planowana kwota wydatków ustalana była na 
poziomie planowanych dochodów, ale w marcu, po rozliczeniu budżetu za rok 
poprzedni, zwiększane były planowane środki na zwalczanie narkomanii 
i przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z poprzedniego 
roku.  

 (akta kontroli str. 416, 438) 

Plan dochodów, po zmianach, z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych został ustalony w dziale 756 rozdziale 75618 klasyfikacji budżetowej 
w roku 2017 w wysokości 39 402 zł, w 2018 r. – 31 500 zł, a plan wydatków, po 
zmianach, został ustalony w dziale 851 rozdziale 85154 w 2017 r. w wysokości 
48 178,33 zł, a w 2018 r. w wysokości 42 991,11 zł oraz w rozdziale 85153 w kwocie 
1775 zł w obu latach. 

 (akta kontroli str. 33-51, 283-286) 

W GPPiRPA na 2017 r. i 2018 r. ustalono m.in. cele: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, w ramach którego w roku: 

2017 - przeprowadzono szkolenie członków GKRPA i innych osób zajmujących się 
problematyką uzależnień za kwotę 349 zł, zatrudniono terapeutę ds. uzależnień za 
kwotę 3 960 zł, zatrudniono psychologa za kwotę 3 840 zł, zakupiono materiały 
informacyjno-edukacyjne (m.in. filmy edukacyjne, kolorowankę „Elementarz 
bezpieczeństwa”, itp.) za kwotę 698 zł, 

2018 - przeprowadzono szkolenie członków GKRPA i innych osób zajmujących się 
problematyką uzależnień za kwotę 500 zł, zatrudniono terapeutę ds. uzależnień za 
kwotę 3 600 zł, zatrudniono psychologa za kwotę 5 760 zł,  

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
w ramach którego w roku: 

2017 – zakupiono alkomat za kwotę 1 450 zł, dokonano opłaty wniosków o wszczęcie 
postępowania w sprawach leczenia odwykowego oraz dofinansowano koszty z tytułu 
opinii biegłego za kwotę 2 532 zł, wniesiono opłatę za naukę jazdy na nartach dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym za kwotę 600 zł,  

2018 – dokonano kalibracji alkomatu za kwotę 199 zł, dokonano opłaty wniosków 
o wszczęcie postępowania w sprawach leczenia odwykowego oraz dofinansowano 
koszty z tytułu opinii biegłego za kwotę 458 zł, dofinansowano imprezy artystyczne 
podczas półkolonii połączonych z programem profilaktyki uzależnień organizowanych 
przez Gminną Bibliotekę za kwotę 1 853 zł,  

                                                      
10 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, 

Policja, Zespól Interdyscyplinarny, Parafia, placówki oświatowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 
z terenu Gminy Wąsewo. 

11 Wprowadzony uchwałą nr XIX.139.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., dalej: GPPN na lata 2017-2021. 



 

6 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w ramach którego sfinansowano w roku:  

2017 – nagrody książkowe z tytułu udziału w konkursie „Nie daj się uzależnieniom” za 
kwotę 670,70 zł, zakup banerów na IV Dzień Rodziny za kwotę 1 193,10 zł, 
przedstawienia i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu Gminy za kwotę 
2 850 zł, zorganizowano czas wolny, imprezy trzeźwościowe dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych za kwotę 18 400,92 zł, 

2018 – nagrody książkowe z tytułu udziału w konkursie „Nie daj się uzależnieniom” za 
kwotę 526,83 zł, warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień dla uczniów za kwotę 
2 530 zł, zorganizowano czas wolny, imprezy trzeźwościowe dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych za kwotę 27 434,68 zł, zakup i upowszechnienie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy w ramach kampanii „Postaw na 
rodzinne” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł” za kwotę 2 460 zł, 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w ramach którego sfinansowano w roku:  

2017 – catering podczas turnieju środowisk trzeźwościowych za kwotę 2 000 zł oraz 
wynagrodzenia członków GKRPA – 6 000 zł,  

2018 – poczęstunek dla uczestników IV Mistrzostw Mazowsza Środowisk 
Abstynenckich za kwotę 1 230 zł oraz wynagrodzenia członków GKRPA – 5 825 zł. 

(akta kontroli str.21-32, 396-402, 470-483, 485-495) 

Środki finansowe uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zostały wykorzystane na cele wskazane w art. 41 i art. 182 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, bądź na cele wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii12 w 2017 r. w wysokości 45 773,72 zł oraz w 2018 r. 
w wysokości 43 846,51 zł. Poddano kontroli szczegółowej 30 wydatków spośród 147 
poniesionych z ww. środków będących w dyspozycji GKRPA (20,4% ogółu wydatków) 
i stwierdzono, że zostały one zaopiniowane przez GKRPA i wykorzystane zgodnie 
z ww. Gminnymi Programami. 

 (akta kontroli str. 438-465, 470-483, 485-495, 505-568) 

Środki niewydatkowane w danym roku budżetowym Urząd Gminy włączał do planu 
wydatków roku następnego i przeznaczał na wydatki zgodnie z GPPiRPA 
obowiązującym w roku następnym oraz GPPN na lata 2017-2021, co dotyczyło 
włączenia kwoty 2 714,78 zł z 2017 r. do planu wydatków 2018 r. Ponadto na ww. 
wydatki 2018 r. przeznaczono środki własne Gminy w kwocie 16 522,69 zł. 

(akta kontroli str. 405-408, 497-501) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków pokontrolnych. 

                                                      
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Warszawie.  

 

Warszawa,       maja 2019 r.

 

 

 

Kontroler 

Jerzy Tchórzewski 

Główny specjalista k.p. 

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

podpis 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie 

 

 

........................................................ 
podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


