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I. Dane identyfikacyjne 

 

Urząd Gminy w Borowiu, 08-412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2. 

 

Wiesław Gąska, Wójt Gminy Borowie od 29 października 1998 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 

 

 

Janusz Zakrzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA 61/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wywiązywanie się w latach 2017-2018 
Gminy Borowie3 z zadań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wykorzystania dochodów uzyskanych z opłat wnoszonych przez 
przedsiębiorców za korzystanie z tych zezwoleń. 

Powyższa ocena uzasadniona jest w szczególności przestrzeganiem zasad 
udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prawidłowym ustalaniem 
i terminowym egzekwowaniem od przedsiębiorców opłat związanych z tymi 
zezwoleniami oraz ich wykorzystaniem. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. dalej: ustawa o NIK 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Zwaną dalej: Gminą. 
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III. Opis stanu faktycznego 

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. 
 

W badanym okresie, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy 
Borowie4, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 26/2010 Wójta Gminy Borowie z dnia 
19 kwietnia 2010 r., zadania związane z: ewidencjonowaniem działalności 
gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, do dnia 
31 października 2017 r. należały do obowiązków pracownika zatrudnionego na 
stanowisku inspektora ds. obywatelskich, wojskowych, obsługi Rady Gminy 
i ewidencjonowania działalności gospodarczej. Z dniem 1 listopada 2017 r. 
realizację zadań z zakresu m.in. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi 
i organizacji imprez masowych Wójt Gminy powierzył kierownikowi i zastępcy 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.  

Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 12 kwietnia 2019 r., realizacja zadań 
w zakresie: wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, współdziałanie 
z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalania wysokości 
rocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, należała do 
obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna.  

Prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należało do zakresu obowiązków 
pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. informatyki.  

(akta kontroli str. 4-15) 

Na podstawie prowadzonej przez Urząd ewidencji ustalono, że w Gminie Borowie, 
według stanu na 31 grudnia: 

– 2017 r. – funkcjonowało 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
prowadzonych przez 16 przedsiębiorców, na podstawie wydanych 39 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 19 na sprzedaż 
alkoholu do 4,5% i piwa, 10 na sprzedaż alkoholu od 4,5 do 18% i 10 
powyżej 18%. Pięciu przedsiębiorcom wydanych zostało 12 zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych i jednemu cztery zezwolenia na sprzedaż 
jednorazową5; 

– 2018 r. – funkcjonowało 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
prowadzonych przez 19 przedsiębiorców, na podstawie wydanych 39 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 19 na sprzedaż 

                                                      
4 Dalej także Urząd. 

5 W ciągu roku zlikwidowano 3 punkty sprzedaży, prowadzone przez 3 przedsiębiorców, na podstawie wydanych 
7 zezwoleń.  
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alkoholu do 4,5% i piwa, 10 na sprzedaż alkoholu od 4,5 do 18% i 10 
powyżej 18%. Dziewięciu przedsiębiorcom wydanych zostało  19 zezwoleń 
na  sprzedaż napojów alkoholowych i dwóm przedsiębiorcom pięć zezwoleń 
na sprzedaż jednorazową6. 

(akta kontroli str. 17-125) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, w okresie 8 maja – 19 lipca 2018 r., 
przeprowadziła w Gminie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za rok 2017. 
Kontrola obejmowała również wpływy i wydatki z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych.  
W zakresie objętym kontrolą NIK nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanym 
okresie do Urzędu nie wpływały skargi i wnioski dot. działalności punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych. 

(akta kontroli str. 17, 20, 124-137) 

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

W badanym okresie wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia wnosili opłaty 
z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w odpowiedniej wysokości i w terminach 
określonych w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi7. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu 
na terenie Gminy Borowie (według stanu na 31 grudnia: 2016 r. – 18, 2017 r. – 19) 
stosownie do art. 111 ust. 4 ww. ustawy złożyli w terminie do dnia 31 stycznia, 
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 
Wysokość opłaty, uzależniona od wartości sprzedaży napojów alkoholowych, 
została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 111 ust. 5-9 tej ustawy.  

Przedsiębiorcy wnosili opłatę na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym 
objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja 
i 30 września. 

Uiszczane przez przedsiębiorców opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, 
były księgowane na odrębnym koncie8 według klasyfikacji budżetowej (dział 756, 
rozdział 75618, § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu). 

W badanym okresie dochody Gminy w dziale 756, rozdziale 75618, §0480 wyniosły: 
− 39 469,52 zł w 2017 r., co stanowiło 98,67% planu po zmianach, w tym z tytułu: 
wydanego zezwolenia na sprzedaż alkoholu: po raz pierwszy – 5 991,83 zł, 
jednorazową – 175 zł, kontynuacji sprzedaży – 33 302,69 zł; 

− 43 037,23 zł w 2018 r., co stanowiło 100% planu po zmianach, w tym z tytułu: 
wydanego zezwolenia na sprzedaż alkoholu: po raz pierwszy – 15 208,59 zł, 
jednorazową – 175 zł, kontynuacji sprzedaży – 27 653,64 zł. 

 (akta kontroli str. 26-126, 138-181, 185, 191) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

                                                      
6 W ciągu roku zlikwidowano 2 punkty sprzedaży, prowadzone przez 2 przedsiębiorców, na podstawie wydanych 

6 zezwoleń. 
7 Dz.U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm. Dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości. 
8 przypisu należności z tytułu opłat za zezwolenie dokonywano na koncie 221-77 natomiast na koncie 221-72 

ewidencjonowano operacje związane z realizacją dochodów. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK ocenia pozytywnie realizację przez Gminę zadań związanych z wydawaniem 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu, naliczaniem i egzekwowaniem od przedsiębiorców 
należnych opłat.  

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

Rada Gminy Borowie uchwałami9 Nr XXIX/137/2017 i Nr XLI/195/2018 przyjęła 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
gminy Borowie na rok 2017 i 2018 oraz uchwałą10 Nr XVI/67/2015 Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019, powierzając ich wykonanie Wójtowi 
Gminy. 
Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2017 i 2018 przewidywały realizację zadań w zakresie podejmowania działań: 
profilaktycznych, na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
administracyjnych. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii przewiduje m.in. 
podjęcie działań zapobiegawczych wszelkim uzależnieniom, dostarczaniu 
społeczeństwu naukowej wiedzy na temat zagrożeń, organizowanie alternatywnych 
miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. 
Ww. programy były realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, powołaną Zarządzeniem nr 11/2015 Wójta Gminy z dnia 2 marca 
2015 r. 

(akta kontroli str. 194-209) 

W badanym okresie wydatki Gminy w dziale 851, rozdziale 85153 – zwalczanie 
narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w §§ 4170, 4210, 4300 
wyniosły: 
− w 2017 r. - 32 120,41 zł, co stanowiło 80,3% planu po zmianach; 
− w 2018 r. - 36 498,45 zł, co stanowiło 72,44% planu po zmianach. 

Niewykorzystane środki finansowe w roku budżetowym 2017 r. – 7 349,11 zł oraz 
w 2018 r. –  6 538,78 zł zasiliły pulę środków finansowych przeznaczonych 
w następnym roku budżetowym na realizację gminnych programów. 

(akta kontroli str. 182-193) 

Środki finansowe z opłat uzyskanych z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych zostały wykorzystane: 

– w 2017 r. w kwocie 32 120,41 zł, w tym: na realizację zadań Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30 120,41 zł 
(działanie profilaktyczne – 14 552,41 zł11, działanie na rzecz rozwiązywania 
problemów alkoholowych – 5 534 zł12, działanie administracyjne − diety 
komisji – 10 034 zł) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
− 2 000 zł; 

– w 2018 r. w kwocie 36 498,45 zł, w tym: na realizację zadań Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32 498,45 zł 

                                                      
9 Nr XXIX/137/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. i Nr XLI/195/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. 
10 Nr XVI/67/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. 
11 Sfinansowano: zakup wyposażenia do prowadzenia spotkań terapeutycznych – 3 319,48 zł, przedstawienia 

teatralne o tematyce profilaktycznej – 1 548 zł, warsztaty terapeutyczne z rodzicami – 2 169,87 zł, zakup 
nagród dla uczestników konkursów – 1 514,56 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas organizowanych 
pikników o tematyce profilaktycznej – 6 000 zł. 

12 Sfinansowano: opłaty sądowe od wniosków na przymusowe leczenie – 1 334 zł, spotkania terapeutyczne 
prowadzone przez specjalistów z osobami uzależnionymi – 4 200 zł. 
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(działanie profilaktyczne – 14 036,45 zł13, działanie na rzecz rozwiązywania 
problemów alkoholowych – 4 240 zł14, działanie administracyjne – 14 222 
zł15 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  –  4 000 zł. 

Poniesione wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii były 
zgodne z celami wskazanymi w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

(akta kontroli str. 186-187, 192-193, 210-227) 

Jako przyczynę niewykorzystania wszystkich środków finansowych z opłat 
uzyskanych z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
(w 2017 r. – 7 349,11 zł oraz w 2018 r. – 6 538,78 zł) Skarbnik Gminy podała m.in. 
mniejsze niż planowane zainteresowanie rodzin z problemem alkoholowym 
z korzystania z pomocy specjalistów leczenia uzależnień, przeniesienie wyjazdu 
rodziców na szkolenie o tematyce profilaktycznej, czy też brak zainteresowania 
rodziców uczestnictwem dzieci w konkursach specjalistycznych.  

(akta kontroli str. 187,193) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 
NIK ocenia pozytywnie poniesione przez Gminę wydatki z tytułu wniesionych przez 
przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków. 

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. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
       Kontroler Delegatura w Warszawie 
Janusz Zakrzewski 

Główny specjalista kp. 

 

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

 
 

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

podpis 

                                                      
13 Sfinansowano: przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej – 2 020 zł, zakup materiałów na zajęcia 

warsztatowe – 662,61 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów – 828,32 zł, zakup sprzętu muzycznego 
i sportowego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 3900 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych 
podczas organizowanych pikników profilaktycznych – 3 500 zł, wyjazd rodziców na szkolenie terapeutyczne – 
3 125 zł. 

14 Sfinansowano: spotkania terapeutyczne prowadzone przez specjalistów z osobami uzależnionymi – 4 200 zł, 
opłaty sądowe od wniosków na przymusowe leczenie – 40 zł. 

15 Sfinansowano: diety komisji – 10 124 zł, zakup zestawu komputerowego do pracy komisji – 4 098 zł. 
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