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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Załuskach1 
 
Kamil Koprowski Wójt Gminy Załuski od 4 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Wójt 
Gminy Załuski Romuald Woźniak od 30 listopada 2014 r. 
 
1. Prawidłowość i terminowość egzekwowania przez wójtów od przedsiębiorców 
opłat z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

2. Prawidłowość wydatkowania przez wójtów środków uzyskanych z tytułu 
udzielonych zezwoleń na sprzedaż 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 Krawczak doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/59/2019 
z 10.04.2019 r.  

                                                      
1 Dalej: 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 Gminę 
Załuski dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w latach 2017-2018. 
 
Działania podejmowane przez Urząd Gminy Załuski 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 opłat za korzystanie z ww. zezwoleń wykorzystano zgodnie 
z założeniami Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  uchwalonych na lata 2017 i 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 Załuski obowiązywały: 

 uchwała Rady Gminy Załuski w sprawie ustalenia na terenie gminy 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw 
od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych6, 

 uchwała Rady Gminy Załuski w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu 
sprzedaży7. 

W latach 2017-2018 obowiązek wykonywania przez Urząd zadań, związanych  
z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz egzekwowaniem 
opłat z tego tytułu, regulował Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Załuskach, 
w którym wskazano, że wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
należy do zadań samodzielnego stanowiska ds. rolnictwa, gospodarki odpadami 
i przedsiębiorczości. 

 (akta kontroli str. 5-25, 32-35) 

                                                      
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 260/LI/2018 z 5 września 2018 r. 
7 Nr 40/V/2003 z dnia 19 marca 2003 r. 
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Rejestr dotyczący spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych prowadzony był w Urzędzie od 1997 r. w formie papierowej.  

(akta kontroli str. 26-31) 

Na terenie gminy sprzedaż napojów alkoholowych prowadziło: 
W 2017 r. − 17 przedsiębiorców w 19 sklepach,  a w 2018 r. −16 przedsiębiorców 
w 18 sklepach. Przedsiębiorcy/przedsiębiorca prowadzący działalność: 

– w 13 sklepach w 2017 r. i w 12 w 2018 r. posiadali wszystkie trzy rodzaje 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. dla napojów do 4,5% 
zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, 

– w czterech sklepach mieli zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających 
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) w 2017 i 2018 r., 

– w jednym sklepie miał zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz na piwo w 2017 i 2018 r., 

– w jednym sklepie miał zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% 
zawartości alkoholu w 2017 i 2018 r. 

Napoje alkoholowe sprzedawane były również w pięciu zakładach 
gastronomicznych, z czego trzy posiadały wszystkie trzy rodzaje zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych, a dwa miały zezwolenia na sprzedaż napojów 
zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i do 18% alkoholu. 

 (akta kontroli str. 96-97) 

W badanym okresie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeprowadził 
w Urzędzie Gminy Załuski kontrolę dotyczącą wydawania, odmowy wydawania oraz 
cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży − w okresie od 1 stycznia 2017 r. 
do 31 stycznia 2018 r. W wystąpieniu pokontrolnym z 20 sierpnia 2018 r. odstąpiono 
od formułowania ocen i wniosków w tym zakresie. 

Do Urzędu Gminy nie wpływały skargi ani wnioski w zakresie objętym kontrolą. 
(akta kontroli str. 53-63) 

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 zgodnie z art. 111 ust. 2, 5-6 i 8 powołanej wyżej 
ustawy. Wymagane opłaty wniesione zostały w terminie określonym  
w art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Pobrane opłaty z tytułu 
sprzedaży napojów alkoholowych księgowano na odrębnym koncie Urzędu Gminy. 

W 2017 r. Gmina Załuski osiągnęła dochody z tytułu tych opłat w kwocie 78 424,96 
zł, a w 2018 r. w kwocie 78 690,36 zł. 

(akta kontroli str. 36-51, 113-139) 
 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

5 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 
 

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

Rada Gminy Załuski, 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 narkomanii8, 
uchwaliła Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20179 i na rok 201810. 
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 Zdrowia11.  
Realizację Programów Rada Gminy powierzyła Wójtowi Gminy Załuski. 

 (akta kontroli str. 64-83) 

Dochody uzyskane przez Gminę z opłat z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych uzyskane w latach 2017-2018 wykorzystane zostały na cele 
wskazane w art. 182 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tj. na realizację 
zadań określonych w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programach Przeciwdziałania Narkomanii 
uchwalanych na lata 2017 i  2018. 

W 2017 r. plan wydatków na realizację programów wyniósł 108 025 zł,  
a wykonanie 103 597 zł12. Wydatki Gminy związane z realizacją tych programów 
były o  25 172 zł wyższe niż dochody osiągnięte z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych (78 424,96 zł). W 2018 r. plan wydatków na 
realizację programów wyniósł 84 427 zł. (uzyskane dochody 78 690,36 zł.), 
a wykonanie 78 465 zł, w tym 74 145 zł na przeciwdziałanie problemom 
alkoholowym i 4 320 zł na przeciwdziałanie narkomanii.  Niewykorzystane środki 
pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225 zł 
powiększyły kwotę zaplanowaną na realizację programów w 2019 r.  

 (akta kontroli str. 84-95, 11-139) 

Dochody uzyskane z opłat z tytułu udzielonych zezwoleń w 2017 r. i 2018 r.  
w wysokości 157 115 zł przeznaczono m.in. na: 

 wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych –  54 565 zł (34,7%), 

 finansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Załuskach – 38 107 zł 
(24,3%), 

 dyżury konsultacyjno-terapeutyczne – 32 514 zł (20,7%), 

 wyjazdy  na program NIEĆPA (w ramach przeciwdziałania narkomanii) 8 640 zł 
(5,5%). 

(akta kontroli str. 84-95) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, ze zm. 
9 Uchwała Nr 169/ XXXV/2017 z dnia 25.01.2017 r. i Nr 231/XLV/2018 z dnia 5.02.2018 r. 
10 Uchwała Nr  170/XXXV/2017 z dnia 25.01.2017 r. i Nr . Nr 232/XLV2018 z dnia 5.02.2018 r.  
11 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492). 
12 Plan i wykonanie wydatków dot. Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynosił odpowiednio – 5 500 zł i 5 493 zł. 
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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 
                                                 
                                                
 
 
 
 
 
                 Kontroler                                                         Najwyższa Izba Kontroli 
           Paweł Krawczak                                                   Delegatura w Warszawie 
       doradca ekonomiczny           Dyrektor 
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