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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne 

 

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne od 28.11.2014 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. 

2017-2018 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

 

Art.2 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Krzysztof Matyjasiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/104/2019 z dnia 12.06.2019r. 

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację i wykorzystanie przez Gminę 
Sadowne dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w latach 2017-2018.  

Kontrola wykazała, że Gmina Sadowne prawidłowo i terminowo egzekwowała od 
przedsiębiorców opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, jak również wydatkowała pozyskane w ten sposób środki na cele 
zgodne z przyjętymi, na poszczególne lata badanego okresu, programami 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1.Prawidłowość i terminowość egzekwowania od 
przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

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

Zgodnie z obowiązującym w badanym okresie regulaminem organizacyjnym Urzędu 
Gminy Sadowne4, sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych i pobierania opłat za sprzedaż alkoholu należały do kompetencji 
inspektorów ds. księgowości podatkowej i rynku wewnętrznego Urzędu Gminy 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 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. 
4  Regulamin organizacyjny - Zarządzenie 1/2017 Wójta Gminy Sadowne z dnia 10 kwietnia 2017 r. 
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Sadowne5. Organizowaniem i prowadzeniem działań profilaktycznych  
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zajmowała się Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sadownem.  
W zakresie prawnego uregulowania zasad sprzedaży alkoholu na terenie Gminy, 
Rada Gminy Sadowne ustaliła w podjętych uchwałach maksymalną liczbę 
wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady 
usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania tego rodzaju 
napojów6. Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi7, Rada Gminy 
podejmowała corocznie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych8. 
                                                                            (akta kontroli, str. 3-14, 18-42 i 147) 

W latach 2017-2018 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przeprowadziła w 24 punktach sprzedaży napojów alkoholowych kontrole w zakresie 
zgodności prowadzenia sprzedaży z udzielonymi zezwoleniami9. Kontrole te nie 
wykazały nieprawidłowości. 

                                                                                                    (akta kontroli, str. 16) 

W badanym okresie realizacja przez Gminę zadań związanych z egzekwowaniem  
i wykorzystaniem dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych nie była objęta kontrolą lub audytem zewnętrznym. Do Urzędu Gminy 
nie wpływały też skargi w tym zakresie. 

                                                                                                    (akta kontroli, str. 15) 

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

Ustalono, że zarówno w 2017 jak i w 2018 roku działający na terenie Gminy 
przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych10 corocznie, terminowo (do 31 stycznia) składali 
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu za ubiegły 
rok. Opłaty z tytułu w/w działalności były naliczane przez Gminę i opłacane przez 
przedsiębiorców w terminach i w wysokościach zgodnych z uregulowaniami art. 111  
ustawy o wychowaniu w trzeźwości11.   

                                                                                    (akta kontroli, str. 62-125 i 147) 

Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych księgowano na koncie 
756, rozdz.75618, § 0480 klasyfikacji budżetowej12. 

                                                                                                    (akta kontroli, str. 44) 

W 2017 r. Gmina Sadowne z tytułu ww. opłat dysponowała kwotą 94,7 tys. zł (w tym 
dochody pozostałe z poprzedniego roku 26,2 tys.zł), natomiast w 2018 r.kwotą  99,2 
tys. zł (w tym z poprzedniego roku 24,8 tys. zł). Gmina prowadziła Rejestr 
przedsiębiorców z wyszczególnieniem: numeru koncesji; nazwy przedsiębiorców 
wraz z prowadzonymi przez nich punktami sprzedaży alkoholu; rodzaju zezwolenia 

                                                      
5  W badanym okresie ww. sprawami zajhmowało się trzech inspektorów. 
6  Uchwała Rady Gminy z dnia 25 października 2018 r. Nr L/263/2018. 
7  Dz.U. z 2018 r., poz..2137 ze zm., dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości. 
8  Uchwały Rady Gminy: z dnia 30.12.2016 r. Nr XXIX/132//2016 (na 2017 r.) i z dnia 29.12.2017 r. Nr XLIII/213/2017 (na 

2018 r.). 
9  W 2017 r. – w 5 punktach i w 2018 r. w 19. 
10 34 w 2017 r. i 32 w 2018 r. 
11 Analizą objęto trzy z sześciu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych w 2017 r. (50 %), oraz trzy z 9 zezwoleń wydanych 

w 2018 r. (33 %), oraz trzech z 22 przedsiębiorców , którzy wnieśli opłaty za sprzedaż alkoholu w 2017 r. (13,6 %) i dwóch  
z 20 przedsiębiorców, którzy wnieśli opłaty w 2018 r. 

12 Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu". 
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(A, B, C13); wysokości naliczonej opłaty (ogółem) oraz za poszczególne raty 
(rata/data płatności). 

                                                                                (akta kontroli, str. 43, 62-67 i 147) 

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

NIK pozytywnie ocenia działalność Gminy w zakresie prawidłowości naliczania 
i pobierania opłat z tytułu wydawanych koncesji oraz sprzedaży napojów 
alkoholowych.  

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

2.1 Rada Gminy corocznie, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, podejmowała  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych14. Zawarte w w/w Programach 
zadania dotyczyły (m.in.): 

 zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu m.in. poprzez Funkcjonowanie Punktu 
Informacyjno – Konsultacyjnego, 

 udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej m.in. poprzez finansowanie działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracę  
z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z placówkami oświatowymi 
na działającymi na terenie gminy,  

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności  
dla dzieci i młodzieży (m.in.) w formie profesjonalnych programów 
profilaktycznych, pogadanek, prelekcji, warsztatów, spotkań, spektakli  
i koncertów profilaktycznych, organizowanie wycieczek, rajdów i kolonii  
z programami profilaktycznymi, lokalnych festynów i imprez profilaktycznych 
bez udziału alkoholu o charakterze rozrywkowym i sportowym oraz poprzez 
propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, w tym 
prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów sportowych, 
zakup nagród i artykułów sportowych, 

 wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

                                                                                               (akta kontroli, str. 18-42) 

2.2 Na 2017 r. Gmina na przeciwdziałanie alkoholizmowi15 zaplanowała16 wydatki 
w wysokości 131,4 tys. zł, w tym z opłat za za sprzedaż napojów alkoholowych 94,7 
tys zł, natomiast zrealizowała wydatki w kwocie 69,9 tys. zł (53,2 %). Na 2018 r. 
Gmina na ww. zadania zaplanowała17 wydatki w wysokości 153,7 tys. zł, w tym 
z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 99,2 tys zł, natomiast zrealizowała 
wydatki w kwocie 92,4 tys. zł (60,1%). Niewydatkowane w 2018 r. środki 
pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6,8 tys. zł zostały 
uwzględnione w planie finansowym na 2019 r. 

                                                      
13 Zezwolenie „A” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, 

zezwolenie „B” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 8% alkoholu oraz 
wino; zezwolenie „C” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu 
(wódka). 

14Uchwały Rady Gminy: z dnia 30.11.2016 r. Nr XXVIII/189/2016 (na 2017 r.) i z dnia 15.12.2017 r. Nr XLI/292/2017  
(na 2018 r.). 

15 Dział 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 
16Wg.planu po zmianach na 31.12. 
17Wg.planu po zmianach na 31.12.2017 r. 
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                                                                                            (akta kontroli, str. 43 i 147) 

Z opracowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
sprawozdań i raportów z realizacji Programów Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wynika, że zadania ujęte w ww. programach zostały 
zrealizowane.  

                                                                           (akta kontroli, str. 167-170 i 189-193) 

Analiza zgodności zrealizowanych wydatków18 z uregulowaniami art. 41  ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości oraz z przyjętymi w Gminie Programami Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykazała, że wszystkie sfinansowane 
z ww. środków przedsięwzięcia służyły szeroko rozumianej profilaktyce 
antyalkoholowej mającej na celu zainteresowanie mieszkańców Gminy – 
w szczególności dzieci i młodzieży – różnymi formami spędzania wolnego czasu 
w formie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych 
i integracyjnych, podczas których prowadzono (m.in.) działalność informacyjną 
i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

                                                                                           (akta kontroli, str. 128-147) 

3. Niewykorzystane z poprzedniego roku środki budżetowe przeznaczone  
na przeciwdziałanie alkoholizmowi były ujmowane w planach wydatków na te cele  
w roku następnym. 

                                                                                 (akta kontroli, str. 105-120 i 197) 

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

NIK pozytywnie ocenia działalność Gminy Sadowne w zakresie wydatkowania 
środków z opłat uzyskanych z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na realizację przedsięwzięć określonychw przyjętych przez Gminę 
w latach 2017-2018 Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli  
nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych. 

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,         lipca 2019 r. 

 

    Kontroler           Najwyższa Izba Kontroli   

            Krzysztof Matyjasiak            Delegatura w Warszawie 

główny specjalista kontroli państwowej           Dyrektor  

 

 

 

                                                      
18 Analizę przeprowadzono na podstawie ewidencji księgowej wydatków  oraz sprawozdań z realizacji Gminnych Programów 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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