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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Sońsku1 
06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20 
 
Jarosław Muchowski, Wójt Gminy Sońsk od 19 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła 
Marzena Józefa Ślubowska, Wójt Gminy Sońsk od 30 listopada 2014 r. 
do 19 listopada 2018 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. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie 
 
Lidia Łucka, główny specjalista kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr LWA/56/2019 z 10 kwietnia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej także: Urząd. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację i wykorzystanie przez Urząd 
Gminy Sońsk dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w latach 2017-2018.  

Działania zrealizowane przez Urząd Gminy Sońsk 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 Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sońsk na rok 2017 i na rok 2018. 
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 
(hurtową i 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 czasie kontroli NIK na terenie gminy Sońsk obowiązywały: 

 uchwała Rady Gminy Sońsk w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sońsk6, 

 uchwała Rady Gminy Sońsk w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sońsk7, 

 zarządzenie Wójta Gminy Sońsk w sprawie ustalenia zakresu i zasad 
przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sońsk8. 

W latach 2017-2018 obowiązek wykonywania przez Urząd Gminy zadań, 
związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
egzekwowaniem opłat z tego tytułu, regulował regulamin organizacyjny Urzędu 
Gminy9 oraz zakres obowiązków pracownika w Biurze Obsługi Rady Gminy. 

 (akta kontroli str. 6-34, 44-55, 58-59) 

                                                      
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 Nr LIV/410/2018 z dnia 14 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8845). 
7 Nr LIV/411/2018 z dnia 14 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8846). 
8 Nr 41/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.  
9 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sońsk, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 25/2016 Wójta 

Gminy Sońsk z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Sońsk, zmieniony zarządzeniami Wójta Gminy Sońsk nr 43/2017 z 7 lipca 2017 r., nr 105/2018 
z 26 listopada 2018 r. i nr 110/2018 z 14 grudnia 2018 r. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Rejestr dotyczący spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych prowadzony był w Urzędzie od 1997 r. w formie papierowej.  

W latach 2017-2018 na terenie gminy sprzedaż alkoholu prowadziło 
23 przedsiębiorców w 25 punktach, w tym: 

 22 punkty miały wszystkie trzy rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, tj. dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu, 

 dwa punkty miały zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa i powyżej 18% alkoholu, 

 jeden punkt miał zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa. 

W 2017 r. 24 punkty sprzedaży alkoholu miały zezwolenia wydane przed 2017 r. 
Dla jednego punktu wydano je w 2017 r.  
W 2018 r. 14 punktów miało zezwolenia wydane przed 2018 r. Nowe zezwolenia 
wydano 11 punktom, w tym dla dwóch nowych i dla dziewięciu, których zezwolenia 
straciły ważność w trakcie roku. 

W latach 2017-2018 realizacja przez Urząd Gminy zadań związanych 
z egzekwowaniem i wykorzystaniem dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych nie była objęta kontrolą lub audytem wewnętrznym. 
Do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 60-70) 

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

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych złożyli w latach 2017-
2018 pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia, tj. zgodnie 
z art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy wnieśli na rachunek 
Gminy w wysokości naliczonej przez Urząd zgodnie z art. 111 ust. 2-3, 5-6 i 8 
wymienionej ustawy. Dwóch przedsiębiorców opóźniło się z wpłatą trzech rat o 8, 11 
i 56 dni w porównaniu do terminu określonego w art. 111 ust. 7 ustawy, za co Urząd 
naliczył i pobrał należne odsetki w łącznej kwocie 6,14 zł. 

Pobrane opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych księgowano w Urzędzie 
na odrębnym koncie księgowym10. 

W 2017 r. Gmina Sońsk osiągnęła dochody z tytułu tych opłat w kwocie 
92 879,85 zł, a w 2018 r. w kwocie 86 092,50 zł. 

(akta kontroli str. 71-90) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

 

 

                                                      
10 Konto 221-07-0001 „Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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

Rada Gminy Sońsk, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz 
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii11, 
uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sońsk na rok 201712 i na rok 201813. 
W Programach zaplanowano coroczne zadania, działania i wydatki Gminy 
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Cele strategiczne 
i szczegółowe Programów uwzględniły cele operacyjne w tym zakresie, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia14.  
Realizację Programów Rada Gminy powierzyła Wójtowi Gminy Sońsk. 

 (akta kontroli str. 92-104, 142-154) 

Dochody uzyskane przez Gminę z opłat z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w latach 2017-2018 wykorzystane zostały na cel wskazany 
w art. 182 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tj. na realizację zadań 
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 i na rok 2018. 

W 2017 r. Gmina wykorzystała 56 814,83 zł (61,2% uzyskanych dochodów), w tym 
56 142,83 zł na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i 672,00 zł na 
przeciwdziałanie narkomanii. Pozostałe dochody w kwocie 36 065,02 zł zasiliły pulę 
środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. 
Nie wykorzystano głównie środków zaplanowanych na organizację wypoczynku 
letniego dzieci. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przyczyną były zmiany organizacyjne 
i kadrowe w Urzędzie oraz długotrwała procedura wyłaniania organizatora.  

W 2018 r. plan wydatków na realizację Programu wyniósł 122 157,52 zł15. 
Wykorzystano 109 287,49 zł (89,5%), w tym 107 287,49 zł na przeciwdziałanie 
problemom alkoholowym i 2 000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. 
Niewykorzystane 12 870,01 zł powiększyły kwotę zaplanowaną na realizację 
Programu w 2019 r.  
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie wykorzystano środków zaplanowanych na 
podnoszenie kwalifikacji, ponieważ członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych skorzystali z bezpłatnych szkoleń, a część warsztatów 
nauczycieli w ramach programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, ze względu na 
ograniczenia czasowe osób zainteresowanych, została przełożona na 2019 r.  

(akta kontroli str. 91, 190-241) 
Dochody uzyskane z opłat z tytułu udzielonych zezwoleń przeznaczono m.in. na: 

 wynagrodzenia dla dwóch terapeutów za udzielanie świadczeń profilaktycznych 
i readaptacyjnych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym – 24 500,00 zł (43,1% 
wydatków na realizację Programu) w 2017 r. i 36 000,00 zł (32,9%) w 2018 r.,  

 dotację dla Oddziału Regionalnego PCK w Ciechanowie na organizację kolonii 
pn. „Mówimy NIE uzależnieniom” dla 20 dzieci pochodzących ze środowisk 
narażonych na uzależnienia – 30 000 zł (27,4%) w 2018 r., 

 wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – 14 100,00 zł (24,8%) w 2017 r. i 17 136,00 zł (15,7%) w 2018 r., 

                                                      
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, ze zm. 
12 Uchwała Nr XXVIII/170/2016 z 16 grudnia 2016 r. Dalej: Program. 
13 Uchwała Nr XLIII/315/2017 z 28 grudnia 2017 r. Dalej: Program. 
14 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492). 
15 Dochody z 2018 r. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 86 092,50 zł i środki z 2017 r. - 36 065,02 zł. 
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 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 
11 098,71 zł (19,5%) w 2017 r. i 19 289,94 zł (17,6%) w 2018 r., w tym np. na 
realizację programów i konkursów profilaktycznych16 w szkołach podstawowych 
na terenie gminy, w Gimnazjum w Sońsku i Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sońsku, szkoleń dla nauczycieli i sprzedawców alkoholu, na organizację 
spotkań grupy AA „Nadzieja”, na wyjazdy do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości 
w Zakroczymiu, na ogólnopolskie zloty rodzin abstynenckich, ogólnopolskie 
spotkania trzeźwościowe i dni skupienia dla trzeźwiejących alkoholików, 

 wynagrodzenie biegłych za wydanie opinii nt. uzależnienia od alkoholu oraz 
opłaty sądowe za skierowanie wniosku o formie leczenia osoby uzależnionej – 
2 873,6 zł (5,1%) w 2017 r. i 3 088,72 zł (2,8%) w 2018 r., 

 podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – 2 898,00 zł (5,1%) w 2017 r. i 649,00,00 zł (0,6%) w 2018 r. 

 (akta kontroli str. 193-212, 217-283) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

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, dnia        maja 2019 r. 
 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler  
Lidia Łucka 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

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

 

                                                      
16 Np. programy pod nazwą: „Debata”, „Odczuwaj, ufaj, mów”, ”Czy słowem można zranić? – przeciwdziałanie 

uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej”, „Zdrowiej i świadomiej żyj”, „Spójrz Inaczej”. 
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