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I. Dane identyfikacyjne 

 

Urząd Gminy Joniec, 09-131 Joniec 

 

Marek Czerniakowski, Wójt Gminy Joniec od 30 grudnia 2013 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 Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

 

Stefan Padzik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/69/2019 z 15.04.2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację i wykorzystanie przez Gminę 
Joniec dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w latach 2017-2018.  

W Urzędzie Gminy prowadzono ewidencję spraw związanych z pobieraniem opłat za 
sprzedaż napojów alkoholowych, a terminowość i wysokość ich wnoszenia przez 
przedsiębiorców były zgodne z wymogami określonymi w art. 111 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi3. 
Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych księgowano według właściwej 
klasyfikacji budżetowej, zaś środki uzyskane z powyższego tytułu były wydatkowane na 
cele wskazane w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Stwierdzona 
nieprawidłowość, nie mająca zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność, 
dotyczyła nieprzedstawiania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji uchwalonych na 
lata 2017-2018 Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 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 egzekwowanie opłat z tego tytułu były zawarte w Regulaminie Organizacyjnym5 
Urzędu Gminy Joniec oraz w zakresach obowiązków i uprawnień dwóch pracowników 
Urzędu. Realizacją zadań związanych z naliczaniem i wpłatami należności  
za korzystanie z ww. zezwoleń w Urzędzie zajmował się inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy w Jońcu. Nadzór nad wydatkowaniem środków pochodzących z opłat i ich 
ewidencja należały do zadań Skarbnika Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 4,6,8,9-11) 
 

W latach 2017-2018 w Urzędzie prowadzono w formie elektronicznej rejestry 
przedsiębiorców oraz prowadzonych przez nich punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. W rejestrach zamieszczono również dane dotyczące, numeru 
zezwolenia, NIP/Regon przedsiębiorcy.  

(dowód: akta kontroli str.37-44) 

Według danych zamieszczonych w ww. rejestrach w 2017 roku na terenie Gminy 
znajdowało się 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonych  
przez 14 przedsiębiorców, zaś w 2018 roku 16 punktów sprzedaży prowadzonych przez 
13 przedsiębiorców.  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm., dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4 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. 

5 Wprowadzony w życie zarządzeniem Wójta Gminy Joniec w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
w Jońcu Nr 43/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. 
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Liczba podmiotów wnoszących latach 2017-2018 opłaty za wydane zezwolenia  
na sprzedaż napojów alkoholowych była zgodna z liczbą podmiotów posiadających 
zezwolenia.                               
                                                        (dowód: akta kontroli str.37-48) 
 
W okresie objętym kontrolą realizacja powyższych zadań była przedmiotem kontroli 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. W wystąpieniu pokontrolnym, 
skierowanym do Wójta Gminy, stwierdzono m.in., że przedsiębiorcy rozpoczynającemu 
działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych rozkładano na raty opłaty za 
korzystanie z zezwoleń oraz wydawano stosowne zezwolenia po upływie jednego 
miesiąca, od dnia wszczęcia postępowania. Wnioskowano o pobieranie opłaty 
w całości przed datą rozpoczęcia działalności, określoną w zezwoleniu, oraz 
o wydawanie zezwoleń w terminie do 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania.  

(dowód: akta kontroli str.12-14) 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Wójt Gminy Joniec poinformował,  
że pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń dla podmiotów rozpoczynających 
działalność odbywać się będzie w całości przed wydaniem zezwolenia, a wydawanie 
zezwoleń będzie dokonywane w terminie do 1 miesiąca od daty wszczęcia 
postępowania.  

(dowód: akta kontroli str.16) 

W latach 2017-2018 do Urzędu Gminy nie wpływały skargi i wnioski dotyczące realizacji 
zadań związanych z egzekwowaniem i wykorzystaniem dochodów z opłat  
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

(dowód: akta kontroli str.33-36) 

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

W wyniku sprawdzenia dobranej losowo próby6 podmiotów korzystających  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono, że w każdym przypadku 
opłaty naliczono w prawidłowej wysokości; opłaty te wnoszone były na rachunek 
Urzędu w trzech równych ratach w terminach określonych w ustawie o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a pierwsza wpłata dla przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność uiszczana była w pełnej wysokości przed wydaniem 
zezwolenia. Wysokość opłat wynikała ze złożonych za rok poprzedni oświadczeń 
o wartości sprzedanych napojów alkoholowych. Wpływy z tych opłat były 
ewidencjonowane na odrębnym koncie księgowym dochodów budżetowych w dziale 
756, rozdział 75618, paragraf 0480. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z tych 
zezwoleń wyniosły w 2017 r. – 53,1 tys. zł , w 2018 r. – 39,7 tys. zł. 
 
 W celu właściwego załatwiania spraw związanych z pobieraniem opłat z tytułu 
sprzedaży napojów alkoholowych w prowadzonym w Urzędzie  wykazie 
przedsiębiorców, potwierdzano wysokość opłat i ich terminowość, na podstawie 
załączonych pokwitowań przelewów należności. Nie odnotowano przypadków braku 
opłat, wnoszenia opłat w zaniżonej wysokości lub wnoszenia ich po terminie.  

(dowód: akta kontroli str.41-44,49-50,103,106,150,158) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
 nie stwierdzono nieprawidłowości 

                                                      
6 Próbą objęto 7 podmiotów gospodarczych prowadzących 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Joniec 

w latach 2017-2018. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym obszarze. Wpłaty dokonywane przez przedsiębiorców za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszono w wysokości i w terminach 
określonych w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Opłaty te księgowano 
według właściwej klasyfikacji budżetowej. W Urzędzie prowadzono ewidencję spraw 
związanych z pobieraniem opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych. 

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

1. Na lata 2017 i 2018 Rada Gminy Joniecu uchwaliła Gminne Programy Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii7. 
  
Programy te zawierały rokrocznie szczegółowe zadania do realizacji, finansowane  
ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia takie m.in. jak: 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 

 współpraca z placówką podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnego 
diagnozowania choroby alkoholowej, 

 kierowanie do sądu rejonowego wniosków o zastosowanie obowiązku poddania 
się leczeniu odwykowemu, 

 zatrudnienie psychologa, udzielającego pomocy psychologicznej w punkcie 
konsultacyjnym dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, 

 zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

  prowadzenie szkoleń, programów profilaktycznych i aktywnych form wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży zagrożonej alkoholizmem, 

 finansowanie diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji. 

(dowód: akta kontroli str.18-32)  

Wysokość środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań zawartych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. wyniosła 46,8 tys. zł , a w 2018 r. – 33,0 
tys. zł.  

Środki te wydatkowano głównie na realizację nw. przedsięwzięć określonych 
w przedmiotowych programach: 

  funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem 
alkoholowym i ich rodzin – 23,0 tys. zł w 2017 r. i 24,5 tys. zł w 2018 r, 

  realizację programów z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci  
i młodzieży – 1,7 tys. zł w 2017 r. i 0,4 tys. zł w 2018 r., 

  wypłaty diet dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych – 4,9 tys. zł w 2017 r. i  2,1 tys. zł w 2018 r., 

  opłaty za wydanie opinii biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia  
od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego – 5,0 tys. zł w 2017 r. i 0,5 tys. zł  
w 2018 r., 

  organizację kolonii z programem zajęć profilaktycznych – 10,4 tys. zł w 2017 r., 

  współfinansowanie działań realizowanych przez szkoły prowadzone na terenie 
Gminy Joniec w ramach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 

                                                      
7 Na 2017 r. przyjęto taki program uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/122/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. ; na 2018 r. uchwałą  

Nr XXXVI/175/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.  
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dofinasowanie przewozu dzieci na wycieczki z programem profilaktycznym – 1,7 
tys. zł w 2017 r. i  5,3 tys. zł w 2018 r.  

 
Niewykorzystane w poszczególnych latach środki na realizację programu profilaktyki 
 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
zwiększyły wydatki zaplanowane w przedmiotowym zakresie na lata następne.  

(dowód: akta kontroli str.65,67,72,75,99,109,121,131) 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przedstawiła Wójtowi 
Gminy sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji w latach 2017-2018 
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii.  

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przedstawiła Wójtowi 
Gminy Joniec sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji Gminnych 
Programów Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii uchwalonych przez Radę Gminy Joniec na lata 2017-2018. Obowiązek 
corocznego przedstawiania Wójtowi Gminy tego rodzaju sprawozdań określono w pkt 2 
postanowień końcowych Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Akoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

(dowód: akta kontroli str.23,32) 

Wójt Gminy Joniec wyjaśnił, że sprawozdanie za 2017 r. nie zostało złożone  
przez przeoczenie. Natomiast Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych została zobowiązana do złożenia sprawozdania za 2018 r. w terminie  
do dnia 10 maja 2019 r.   

(dowód: akta kontroli str.194) 

Środki uzyskane z opłat z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych były wykorzystywane, w poszczególnych latach budżetowych okresu 
objętego kontrolą, na cele wskazane w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
Rada Gminy Joniec stosownie do wymogów określonych w art. 41 ust. 2 powołanej 
wyżej ustawy, oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii8, uchwalała Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Akoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Stwierdzona nieprawidłowość 
dotyczyła nieprzedstawienia przez Gminną Komisję Rozwiązywania Rozwiązywania 
Problemów Akoholowych corocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych 
z realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o egzekwowanie od Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiania sprawozdań z realizacji 
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii. 

                                                      
8 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.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa,    maja 2019 r.

 

 

 

 

Kontroler 

Stefan Padzik 

 Specjalista k.p. 

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

podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie 

Dyrektor 

 

 

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


