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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Szczutowie, ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo1.  

 

Andrzej Twardowski, Wójt Gminy Szczutowo. 

 

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 

 

 

Paweł Piotrowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/57/2019 z 10 kwietnia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację i wykorzystanie przez Gminę 
Szczutowo dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych Gmina Szczutowo osiągnęła dochody 
w wysokości: 46,4 tys. zł w 2017 r. oraz 50,6 tys. zł w 2018 r., które były prawidłowo 
klasyfikowane oraz dodatkowo – od 1 stycznia 2018 r. – księgowane na odrębnym 
koncie. W badanym okresie przedsiębiorcy wnosili opłaty z tytułu sprzedaży 
napojów alkoholowych w wysokościach określonych w art. 111 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi4. 
W latach 2017-2018 ww. opłaty w wysokości ogółem 83,6 tys. zł przeznaczono 
wyłącznie na cele określone w art. 41 i art. 182 ww. ustawy, natomiast środki 
niewykorzystane zostały przeniesione do budżetów roku 2018 i 2019 
z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnych programach 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programach 
przeciwdziałania narkomanii.  
Stwierdzona nieprawidłowość związana była z brakiem podjęcia niezwłocznych 
działań w stosunku do podmiotu zalegającego z wniesieniem należnych opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

                                                      
1 Dalej także: Urząd. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 
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. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość i terminowość egzekwowania od 
przedsiębiorców opłat z tytułu udzielonych 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. 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencjonowanie wpłat 
oraz kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży należała do zadań Referatu 
Organizacyjnego Urzędu6. 
W badanym okresie ww. zadania realizował jeden pracownik tego Referatu, 
zatrudniony na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu.  
Wójt powołał Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii7 – 
pracownika Urzędu, zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. oświaty, 
kultury fizycznej i zdrowia.    

(akta kontroli str. 14, 24-30) 

W Urzędzie prowadzone są rejestry wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz opłat z tego tytułu wraz z dokumentacją źródłową8. 

W 2017 r. i 2018 r. na terenie gminy Szczutowo sprzedaż napojów alkoholowych 
prowadzona była, odpowiednio: w 17 punktach przez 16 przedsiębiorców (we 
wszystkich punktach sprzedaż alkoholu prowadzona była przed 2017 r.) oraz 19 
punktach przez 17 przedsiębiorców (w dwóch punktach sprzedaży przedmiotową 
działalność rozpoczęto w 2018 r.).  

(akta kontroli str. 31-40) 

W latach 2017-2018 realizacja zadań związanych z egzekwowaniem 
i wykorzystaniem dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych nie była objęta kontrolą lub audytem wewnętrznym. 
Ww. okresie do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski w niniejszym zakresie.   

(akta kontroli str. 41-44) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

W badanym okresie przedsiębiorcy wnosili opłaty z tytułu sprzedaży napojów 
alkoholowych w wysokości określonej w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
Terminy wnoszenia tych opłat, wynikające z art. 111 ust. 7 ww. ustawy, nie zostały 
dotrzymane w 2017 r. przez jednego przedsiębiorcę, który pierwszą i drugą ratę 
opłat wniósł w dniach, odpowiednio: 7 kwietnia 2017 r. (ustawowy termin: do 31 
stycznia) oraz 20 czerwca 2017 r. (ustawowy termin: do 31 maja).  

  (akta kontroli str. 36-40) 

                                                      
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 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu nadanym zarządzeniem Wójta nr Or.120.1.2016 z dnia 29 stycznia 

2016 r.  
7 Zarządzeniem nr Or. 0050.37.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. 
8 M.in. wnioski z załącznikami, zezwolenia, dowody wpłat, korespondencje.  
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Na podstawie dokumentacji źródłowej ujętej w rejestrze opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. ustalono, że Urząd 
w związku z ww. zaległościami, skierował do przedsiębiorcy jedno pismo 
z 3 kwietnia 2017 r. wzywające do niezwłocznego uregulowania I raty 
przedmiotowych należności. 
W stosunku do zaległości dotyczącej II raty opłat, nie podjęto żadnych działań.  

(akta kontroli str. 45) 

Z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych Gmina Szczutowo osiągnęła dochody 
w wysokości: 46,4 tys. zł w 2017 r. oraz 50,6 tys. zł w 2018 r.     
Przedmiotowe dochody były prawidłowo klasyfikowane w Dziale 756 ,,Dochody od 
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, Rozdziale 75618 
,,Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw” oraz § 0480 ,,Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu”. 
Ponadto, przedmiotowe opłaty od 1 stycznia 2018 r. były księgowane na odrębnym 
koncie9.       

(akta kontroli str. 48-56) 

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

Urząd w 2017 r. podjął działania dotyczące zaległości I raty opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę dopiero po 
upływie dwóch miesięcy od obowiązkowego terminu jej wpłaty oraz nie podjął 
działań (nie wysłał wezwania do zapłaty), w stosunku do zaległości z tytułu II raty 
przedmiotowych opłat.  
Wójt Gminy Szczutowo wyjaśnił m.in., że przedsiębiorca był wielokrotnie, 
telefonicznie informowany o przedmiotowych zaległościach i wzywany do ich 
niezwłocznego uregulowania, co nastąpiło w dniach 7 kwietnia i 20 czerwca 2017 r.    

 (akta kontroli str. 47) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy w zbadanym obszarze. 

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

Rada Gminy Szczutowo zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości,  
przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych10 
oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii11 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii12 na 2017 r. oraz 
2018 r. 
Przedmiotowe programy zawierały m.in. wykazy zadań do realizacji, związanych 
z profilaktyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
narkomanii.  

(akta kontroli str. 57-74) 

                                                      
9 Konto 221-5 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
10 Uchwała nr XXIV/119/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz uchwała nr XXXIV/177/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. 
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, ze zm. 
12 Uchwała nr XXIV/118/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz uchwała nr XXXIV/176/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. 
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W latach 2017-2018 zaplanowane wydatki po zmianach13 na realizację zadań 
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania 
narkomanii wynoszące odpowiednio: 60,4 tys. zł i 74,8 tys. zł, zostały zrealizowane 
w wysokości, odpowiednio: 36,6 tys. zł (60,6%) i 47,0 tys. zł (62,9%) tj. 83,6 tys. zł. 

(akta kontroli str. 75-85) 

Ustalono, że w latach 2017-2018 niżej wymienione wydatki, zostały poniesione na 
realizację zadań ujętych w ww. programach, tj. na: 

– prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ,,Psychoprofilaktyki i Terapii 
Uzależnień“ w Szczutowie dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich 
rodzin w kwocie 10,4 tys. zł; 

– czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, w szczególności finansowanie badania przez 
biegłych sądowych, opłat sądowych i innych opłat, związanych z tymi 
czynnościami w kwocie 6,8 tys. zł; 

– udział członków, działającej na terenie Gminy Szczutowo grupy 
AA ,,Magdalena“, w ogólnopolskim zjeździe AA i ich rodzin 
w Częstochowie“ w kwocie 2,0 tys. zł; 

– zakup usług dotyczących przeprowadzenia spektakli i warsztatów 
profilaktycznych związanych z promowaniem trzeźwości wśród dzieci 
i młodzieży (np. udział w Programie Domowych Detektywów ,,Jaś 
i Małgosia“, programie: ,,MUZYKA TAK-UŻYWKI NIE) w kwocie 13,7 tys. zł; 

– wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 40,8 tys. zł; 

– zakup materiałów dotyczących działań uzupełniających proces 
terapeutyczny w szkołach, punkcie konsultacyjnym, grupie AA  w kwocie 
3,1 tys. zł (zakup ulotek, materiałów informacyjnych, literatury fachowej); 

– pobyt dwóch uczniów z rodzin z problemem alkoholowym na obozie 
profilaktycznym "Stop agresji i przemocy" w kwocie 2,6 tys. zł; 

– udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w szkoleniach w kwocie 4,2 tys. zł (to zadanie realizowano jedynie 
w 2018 r.)14.  

(akta kontroli str. 86-102) 

Środki, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. (23,8 tys. zł) oraz w 2018 r. 
(27,8 tys. zł) zostały przeniesione, odpowiednio do budżetów roku 201815 i 201916, 
z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnych programach 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programach 
przeciwdziałania narkomanii.  

 (akta kontroli str. 103-116) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy Szczutowo 
w zbadanym obszarze. 

                                                      
13 Uchwała nr XXXIV/172/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XXIV/117/2016 z dnia 30 grudnia 

2016 r. na 2017 r.; Uchwała nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XXXIV/175/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r. na 2018 r.  

14 Tematy szkoleń: "Zakres prac komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz motywowanie do zmian osoby 
uzależnionej z elementami dialogu motywującego" (z dnia 25.01.2018 r.); "Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Zadania i rola komisji GKRPA oraz Zespołów interdyscyplinarnych" 
(od 17.09.2018 r. do 20.09.2018 r.); "Uzależnienia i zagrożenia" (11.10.2018 r.). 

15 Uchwała nr XLII/206/2018 z dnia 14 września 2018 r. 
16 Uchwała nr VI/53/2019 z dnia 29 marca 2019 r. 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o niezwłoczne podejmowanie 
działań wobec przedsiębiorców zalegających z opłatami za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych.  

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 dni 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 

Małgorzata Doroz 

doradca prawny 
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podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie 

Dyrektor 
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