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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Szulborze Wielkie,1 ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie 

 

Krzysztof Marian Michalec, Wójt Gminy Szulborze Wielkie, od 6 grudnia 2006 r.2 

 

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 Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

 

Bogdan Gorzałkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/58/2019 z 10 kwietnia 2019 r.  

(akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Wójt Gminy. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
prowadzona była przez pięciu przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane 
przez Wójta Gminy na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.5 Urząd rzetelnie 
prowadził „Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu”. Urząd pobrał opłaty 
z tytułu korzystania z tych zezwoleń w należnej wysokości od czterech 
przedsiębiorców, jednak w wyniku braku weryfikacji wyliczonych przez 
przedsiębiorców wysokości opłat, w przypadku jednego przedsiębiorcy pobrano 
opłaty za 2017 r. i za 2018 r. w kwocie zaniżonej łącznie o 616,73 zł. 

Wójt Gminy nie opracował gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 r., a w 2018 r. 
przedłożył Radzie Gminy projekty tych programów dopiero w wyniku kontroli RIO.  

Pomimo braku programów zaplanowano w budżecie Gminy na 2017 r. i na 2018 r. 
wydatki na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki 
przeznaczono na zadania określone w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, z wyjątkiem wydatkowanej w 2017 r. kwoty w łącznej wysokości 
9,4 tys. zł przeznaczonej na zakup i instalację monitoringu wizyjnego, która to 
inwestycja, w ocenie NIK, powinna być sfinansowana z innych źródeł ujętych 
w budżecie Gminy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość i terminowość egzekwowania 
od przedsiębiorców opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

1.1. Urząd Gminy nie wprowadził wewnętrznych procedur dotyczących realizacji 
zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz egzekwowaniem opłat z tytułu zezwoleń.  

Według wyjaśnień Wójta Gminy, nie wprowadzono ich ze względu na małą skalę 
zjawiska. Zadania realizowano na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących, a sprawami dotyczącymi przygotowania i realizacji gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, nadzorem nad przestrzeganiem warunków określonych 
w ww. zezwoleniach, pobieraniem opłat i egzekucją zaległych opłat zajmowała się 
jedna osoba (pomoc administracyjna). 

 (akta kontroli str. 18-19, 22-32) 

Urząd prowadził „Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, w którym 
określono lokalizację punktów sprzedaży, rodzaj sprzedaży, nazwę podmiotu, który 
otrzymał zezwolenie, rodzaj, numer, datę wystawienia i termin ważności zezwolenia.  
Wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych zarejestrowano zgodnie 
z zasadami określonymi w § 1 i § 2 pkt 3 uchwały nr 55/XIII/2012 Rady Gminy 
Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm., dalej: „ustawa o wychowaniu w trzeźwości”. 
6 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. 
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sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania  
na terenie Gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.  

(akta kontroli str. 20-21, 49-61) 

W okresie objętym kontrolą pięciu przedsiębiorców prowadziło sprzedaż napojów 
alkoholowych na podstawie 14 zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy: 

 12 zezwoleń wydanych w latach 2015-2016 na okres 5 lat,  

 dwóch zezwoleń wydanych jednemu przedsiębiorcy na sprzedaż napojów 
o zawartości powyżej 18% alkoholu podczas jednorazowych imprez (zabawy 
sylwestrowe). 

Wszyscy ww. przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych rozpoczęli działalność objętą zezwoleniami przed 2017 r. 

(akta kontroli str. 49-61, 66-74, 88-90, 96-101, 108-116, 123-131) 

W latach 2017-2018 do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące działalności 
objętej zezwoleniami na sprzedaż alkoholu. W Urzędzie nie przeprowadzono 
kontroli wewnętrznej i audytu w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 19, 159) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie7 przeprowadziła w dniach 24 lipca - 
18 października 2018 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Urzędu 
w 2017 r.8 W wystąpieniu pokontrolnym z 9 listopada 2018 r. nie sformułowano 
zaleceń w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.  

(akta kontroli str. 38-42, 311-321) 

1.2. Pięciu przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 
okres 5 lat złożyło do Urzędu, w terminie wskazanym w art. 111 ust. 4 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wniosło 
opłaty w terminach wskazanych w art. 111 ust. 7 ww. ustawy.  
Czterech spośród nich wniosło opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 5 
ww. ustawy. 
Jeden przedsiębiorca9 wniósł opłaty w wysokości niższej niż należna, wyliczona 
na zasadach określonych w tym przepisie – o 558,01 zł w 2017 r. i o 58,72 zł 
w 2018 r. (łącznie w kontrolowanym okresie wyżej wymieniona niedopłata wyniosła 
616,73 zł). 

(akta kontroli str. 77-78, 91-92, 103-104, 117-119, 132-133, 135, 140, 143) 

1.3. W latach 2017-2018 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu Gmina uzyskała dochody w łącznej wysokości 32,7 tys. zł: 16,7 tys. zł 
w 2017 r. (101,05% kwoty zaplanowanej w budżecie Gminy), 16,0 tys. zł w 2018 r. 
(88,64% zaplanowanej kwoty).  

(akta kontroli str. 49-61, 260, 285) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Urząd nie dokonał weryfikacji wysokości należnych rocznych opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczonych przez przedsiębiorcę10, 
który wniósł opłaty w wysokości niższej, niż określona w art. 111 ust. 5 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości – o 558,01 zł w 2017 r. i o 58,72 zł w 2018 r. (łącznie 

                                                      
7 Dalej także „RIO”.  
8 Dalej także „Kontrola RIO w 2018 r.”.  
9 Zezwolenia nr 1/A/2016, 1/B/2016, 1/C/2016 na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym zakresie 

wskazanym w art. 91 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
10 Przedsiębiorca korzystający z zezwoleń nr 1/A/2016, 1/B/2016, 1/C/2016. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w kontrolowanym okresie wymieniona niedopłata wyniosła 616,73 zł, tj. 6,1% 
należnej kwoty). Wójt Gminy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz 
w zakresie czynności pracownika odpowiedzialnego za weryfikację opłat 
naliczanych przez przedsiębiorców nie wskazał zadań z zakresu nadzoru nad 
przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na sprzedaż alkoholu.11 

(akta kontroli str. 132-135, 140, 143) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w powyższej sprawie wszczęto postępowanie wyjaśniające, 
o szczegółowych ustaleniach można będzie udzielić odpowiedzi po zakończeniu 
tego postępowania. Pracownik, który był odpowiedzialny za weryfikację wysokości 
naliczonych i wpłaconych przez przedsiębiorcę ww. opłat, został zwolniony z pracy 
w grudniu 2018 r. z powodu nierealizowania nałożonych na niego obowiązków. 

(akta kontroli str. 168-173) 

W kontrolowanym okresie Urząd realizował obowiązki Gminy w zakresie wydawania 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym rzetelnie prowadził „Rejestr wydanych 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu”. Urząd pobrał opłaty z tytułu korzystania z ww. 
zezwoleń w należnej wysokości od czterech przedsiębiorców, jednak w wyniku 
braku weryfikacji wyliczonych przez przedsiębiorców wysokości opłat, w przypadku 
jednego przedsiębiorcy pobrano opłaty za 2017 r. i za 2018 r. w kwocie zaniżonej 
łącznie o 616,73 zł. 

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

2.1. W kontrolowanym okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 września 2018 r. Gmina 
nie posiadała gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych określonych w art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, określonego w art. 10 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.12  
Kontrola RIO w 2018 r., dotycząca działalności Urzędu w 2017 r., ujawniła, że Wójt 
nie przedłożył Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Dopiero w trakcie tej kontroli, w dniu 7 września 2018 r. Rada Gminy podjęła 
uchwałę nr 128/XXIV/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2018. 

(akta kontroli str. 18-19, 39, 42, 145-148, 244, 318) 

2.2. Mimo braku programu, w budżecie Gminy zaplanowano wydatki na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2017 r. w kwocie 16 tys. zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w kwocie 1 tys. zł (łącznie na oba programy zaplanowano wydatki 
w kwocie 17 tys. zł). W budżecie Gminy z tego tytułu na 2018 r. zaplanowano 
odpowiednio 17 tys. zł oraz 1 tys. zł (łącznie 18 tys. zł). 

(akta kontroli str. 279, 305) 
W 2017 r. na cele wskazane w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości Gmina 
powinna dokonać wydatków na łączną kwotę 18 tys. zł, tj. 16,2 tys. zł, które 
uzyskała z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
kwotę 1,8 tys. zł z dochodów z tego tytułu, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. 

                                                      
11 Według wyjaśnień Wójta Gminy, powyższe zadania wykonywano w ramach realizacji zadań gminy w zakresie 

ewidencji działalności gospodarczej oraz współpracy z gminną komisją rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

12 Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, ze zm. 
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W 2018 r. Gmina powinna była przeznaczyć na wydatki na ww. cele łącznie 
19,1 tys. zł (odpowiednio – 16 tys. zł oraz 3,1 tys. zł). 

(akta kontroli str. 139) 

W 2017 r. na cele wskazane w art. 182 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
Gmina zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 5,5 tys. zł, z tego: 

 2,7 tys. zł (18,3%) na organizację pikniku rodzinnego (w tym 2 tys. zł na oprawę 
muzyczną imprezy, 0,7 tys. zł na nagrody dla dzieci),  

 1 tys. zł (6,8%) na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci "Żyj 
i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie",  

 0,4 tys. zł na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie „Las bliżej nas”,  

 0,4 tys. zł na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

 0,1 tys. zł na materiały edukacyjne (publikacja przeznaczona dla młodzieży 
szkolnej w ramach profilaktyki narkomanii). 

Ponadto 9,4 tys. zł wydatkowano na monitoring wizyjny w centrum miejscowości 
Szulborze Wielkie (zakup i instalacja urządzeń) i zakwalifikowano, jako wydatek 
związany z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, chociaż zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 
i utrzymanie porządku publicznego nie należy do zadań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (niezależnie od przyczyn określonych 
zdarzeń), ale do zadań własnych gminy. 

(akta kontroli str.186-218, 263) 

W 2018 r. na cele wskazane w art. 182 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie 18,8 tys. zł (98,8% kwoty zaplanowanej 
w budżecie Gminy), z tego: 

 16,9 tys. zł (90%) przeznaczono na dofinansowanie budowy siłowni 
plenerowej,13  

 1,9 tys. zł (10%) na zorganizowanie pikniku majowego (w tym 1 tys. zł 
na oprawę muzyczną imprezy, 0,9 tys. zł na nagrody dla dzieci). 

Wójt Gminy wyjaśnił m.in., że wyżej wymienione wydatki, pomimo braku w 2017 r. 
i w części 2018 r., gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przeznaczono na działania 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych. Pikniki i siłownia plenerowa, jako kierowane 
do wszystkich mieszkańców w celu promocji wspólnego i aktywnego spędzania 
czasu przez rodziny, były działaniami profilaktycznymi, szczególnie dla dzieci 
i rodzin zagrożonych alkoholizmem; uczestnikiem mógł być każdy, gdyż 
ograniczanie możliwości udziału tylko dla osób i rodzin zagrożonych alkoholizmem 
lub narkomanią prowadziłoby do dyskryminacji i mogłoby być powodem 
do piętnowania.  

(akta kontroli str. 161, 178-179,219-236, 288) 

2.3. Dochody z opłat za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń zostały ujęte 
w „Rejestrze wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu” oraz w ewidencji 
księgowej (według klasyfikacji budżetowej) w dziale 756 „Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdział 75618 „Wpływy z innych 
opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw” § 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu". 

(akta kontroli str. 260, 263, 273, 288) 
                                                      
13 Łączne wydatki na budowę siłowni plenerowej wyniosły 65,7 tys. zł, w czego 25% wydatkowano z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 75% z dotacji uzyskanej przez Gminę 
od Województwa Mazowieckiego (na podstawie umowy z 22 sierpnia 2018 r., w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018). 
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Ustalono, że Gmina nie wykorzystała części dochodów (1,8 tys. zł) z tytułu opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanych 
w 2016 r. W uchwale budżetowej na 2017 r. zaplanowano wydatki na cele wskazane 
w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 17 tys. zł (tj. o 1 tys. zł 
niższej, niż zsumowane dochody z tych opłat uzyskane w 2017 r. i niewykorzystana 
kwota z 2016 r. - łącznie 18 tys. zł). Wydatki na cele wskazane w art. 182 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości w 2017 r. wyniosły 15 tys. zł, tj. o 3,0 tys. zł mniej, niż 
Gmina powinna przeznaczyć na te cele. 
W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano na ww. wydatki kwotę 19 tys. zł, 
tj. kwotę będącą sumą ww. niewykorzystanych wydatków z 2017 r. (3 tys. zł) 
i dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
(16 tys. zł).  

(akta kontroli str. 139) 

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

1. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 września 2018 r. Wójt Gminy nie przedstawił 
Radzie Gminy projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2017 r. i na 2018 r., określonych w art. 41 ust. 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości oraz projektów gminnych programów przeciwdziałania 
narkomanii na 2017 r. i na 2018 r., określonych w art. 10 ust. 2 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii.  

(akta kontroli str. 18-19. 39, 42, 145-148) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że z uwagi na małą skalę zjawisk w zakresie problemów 
alkoholowych w Gminie oraz okresowy nadmiar innych obowiązków w 2017 r. 
przeoczono wymóg przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na ten 
rok. Ponadto z uwagi na brak zaobserwowanych i udokumentowanych przypadków 
problemów z zakresu narkomanii w Gminie oraz okresowy nadmiar innych 
obowiązków w 2017 r. przeoczono wymóg opracowania i przedłożenia Radzie 
Gminy projektu w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 
na 2017 r. W 2018 r. programy powyższe zostały uchwalone, po dostrzeżeniu ich 
braku, podczas kontroli prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

2. Urząd w 2017 r. zaksięgował kwotę 9,4 tys. zł14 wydatków na monitoring wizyjny 
w centrum miejscowości Szulborze Wielkie (zakup i instalacja urządzeń), jako 
przeznaczoną na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, chociaż nie realizowały one zadań Gminy wskazanych 
w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.15  

(akta kontroli str. 186-189, 141) 

Wójt Gminy wyjaśnił m.in., że zakup i montaż monitoringu wizyjnego przyczynił się 
do ograniczenia spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wydatki te 
przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ponieważ 
jest to dopuszczalne przepisami prawa oraz stosowane przez inne samorządy. 
Ponadto RIO podczas kontroli w 2018 r. nie stwierdziła nieprawidłowości 
dotyczących źródeł finansowania ww. wydatków. 

(akta kontroli str. 179) 

W ocenie NIK, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jak 
również z „Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r.” autorstwa 

                                                      
14 Trzy faktury na łączną kwotę 65,7 tys. zł, z tego 16,9 tys. zł zaksięgowano jako środki przeznaczone 

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
15 Wydatek ten realizował zadanie Gminy dotyczące zabezpieczenia porządku publicznego, wynikające z art. 7 

ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup i montaż 
monitoringu wizyjnego nie powinien być sfinansowany z dochodów z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wójt Gminy nie opracował gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017, a w 2018 r. 
przedłożył Radzie Gminy projekty tych programów dopiero w wyniku kontroli RIO. 
Pomimo braku programów, Urząd ujął w budżecie Gminy na 2017 r. i na 2018 r. 
wydatki na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniem narkomanii i zrealizował je na zadania określone w art. 41 
ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, z wyjątkiem dokonanych w 2017 r. 
wydatków w łącznej kwocie 9,4 tys. zł na monitoring wizyjny, które powinny były być 
pokryte z innych źródeł ujętych w budżecie Gminy. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące  wnioski: 

 Pobranie od przedsiębiorcy posiadającego zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.
nr 1/A/2016, 1/B/2016, 1/C/2016 opłat za korzystanie z tych zezwoleń w 2017 r. 
i 2018 r. w kwocie wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w  art. 111 ust. 5 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

 Przedkładanie corocznie Radzie Gminy, w celu uchwalenia, projektów 2.
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programów przeciwdziałania narkomanii. 

 Dokonywanie wydatków na cele określone w  art. 41 ust. 1 ustawy 3.
o wychowaniu w trzeźwości, wyłącznie na podstawie przyjętych przez Radę 
Gminy programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i programów przeciwdziałania narkomanii oraz zgodnie z wytycznymi 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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 

Bogdan Gorzałkowski 

Specjalista kontroli państwowej 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie 

Dyrektor 
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