
Brzeziny, dnia 23 czenvca 20 16 r. 

kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw Spolecznych Urzedu Miasta Brzeziny. 

Kontrolq przeprowadziia Marta Barucka - podinspektor ds. kontroli, na podstawie 

upowainienia Nr OK.0052.22.2016 z dnia 24 maja 2016 r. udzielonego przez Burmistrza 

Miasta Brzeziny. 

I. Pnedmiot kontroli : 

- Kontrola w zakresie wydawania zezwolen na sprzedai napojbw alkoholowych 

przeznaczonych do spoiycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaiy w 2015 r.; 

- Kontrola w zakresie poboru o@aty rocznej za korzystanie z zezwolen na sprzedai napojbw 

alkoholowych w 2015 r. 

11. Termin kontroli : 

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli : 27.05.201 6 r. - 23.06.201 6 r. 

111. Obszar objqty kontrolq : 

Kontroli poddano dokumentacje dotyczqcq wydawania zezwoleri na sprzedai napojbw 

alkoholowych w okresie od 1 stycznia do 3 1 grudnia 201 5 r. 

IV. Kontrolq pneprowadzono na podstawie nastqpujqcych akt6w prawnych i 

unormowan wewnqtnnych : 

1. Ustawa z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz.U. z 

20 13 r., poz.267 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 26 paidziernika o wychowaniu w trzezwoki i przeciwdzialaniu 

alkoholizrnowi (tj. Dz.U. Nr 147, poz.1231 z dnia 22 lipca 2002 r.) zwana dalej 

w.t.p.a.; 

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoici gospodarczej (tj.Dz.U. z 201 5 r. 

poz.584 z dnia 8 kwietnia 201 5 r.); 

4. Uchwala Nr III/33/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

ustalenia dla miasta Brzeziny liczby punktbw sprzedaiy napoj6w alkoholowych 



zawierajqcych powyzej 4,5% alkoholu (z wyjqtkiem piwa) przeznaczonych do 

spozycia poza miejscem sprzedaiy jak i w miejscu sprzedaiy; 

5. Uchwala Nr III/34/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Brzeziny miejsc sprzedaiy i podawania 

napoj6w alkoholowych. 

Kontrola w zakresie wydawania zemolen na sprzedai napojciw alkoholowych 

pneznaczonych do spoiycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaiy w 2015 r. oraz w 

zakresie poboru oplaty rocznej za korzystanie z tychie zezwolen: 

Przedmiotem kontroli jest ocena prawidiowoici wykonywania przez Wydziai Spraw 

Spoiecznych tut. Urzqdu zadaii wkasnych gminy dot. wydawania zezwolen na sprzedai 

napojow alkoholowych, przeznaczonych do spokycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaiy 

oraz poboru oplaty rocznej za korzystnie z zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych. 

W zakresie prowadzonej dokumentacji dot. wydawania zezwolen nu sprzedai napojdw 

alkoholowych przeznaczonych do spoiycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaiy, kontrola 

obejmowaia w szczegdlnos'ci: 

- prawidlowoSC wydawania zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych przeznaczonych do 

spoiycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaiy: 

do 4,5% zawartoici alkoholu oraz na piwo, 

powyzej 43% do 18% zawartoici alkoholu (z wyjqtkiem piwa), 

powyzej 18% zawartoici alkoholu; 

- kompletnoiC wnioskbw przedsiqbiorc6w o wydanie zezwolen; 

- pobor oplaty za korzystanie z zezwolen; 

uzyskanie opinii Miejskiej Kornisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych o zgodnoici 

lokalizacji punktu sprzedaiy z uchwaiami Rady Miasta Brzeziny. 

Zgodnie z uchwakq Nr III/33/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 r., liczba 

punktow sprzedaiy napoj6w alkoholowych zawierajqcych powyzej 43% alkoholu (z 

wyjqtkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza mieiscem sprzedaiv wnosi  100 punktow 

oraz w mie-iscu sprzedaky wnosi  10 punktow. 

Zasady usytuowania na terenie miasta Brzeziny miejsc sprzedaiy i podawania napojdw 

alkoholowych okreila uchwala Nr III/34/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 r. 

W okresie od 1 stycznia do 3 1 nrudnia 201 5 r. do Urzedu Miasta w Brzezinach wpiynelo 12 

wnioskow o wydanie zezwolen na sprzedai napoi6w alkoholowych oraz ieden wniosek na 

wyprzedai zinwentaryzowan~ch zapasow napoiow alkoholowych. Na tei podstawie organ 
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zezwalaiacy w d a l  24 zezwolenia na sprzedaj napoiow alkoholowych oraz 3 zezwolenia na 

wyprzedaj zinwentaryzowanych zapas6w napo-i6w alkoholowych, ti. do 4,5% zawartoici 

alkoholu oraz na piwo, powyzei 4,5% do 18 % zawartoici alkoholu (z wyigtkiem piwa) oraz 

powzei 18% zawartoici alkoholu przeznaczon~ch do spokycia poza mieiscem sprzedaiv. 

-Skontrolowano wszystkie wnioski. 

Zgodnie z art. 18 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzehoici i przeciwdziataniu alkoholizmowi, 

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojdw alkoholowych powinien zawierat: 

- oznaczenie rodzaju zezwolenia; 

- oznaczenie przedsiqbiorcy, jego siedzibq i adres, w przypadku ustanowienia pelnomocnikow 

ich imiona, nazwiska i adres zarnieszkania; 

- numer w rejestrze przedsiqbiorc6w (KRS), o ile przedsiqbiorca taki numer posiada, oraz 

numer identyfikacji podatkowej NIP; 

- przedmiot dzialalnoici gospodarczej; 

- adres punktu sprzedaiy; 

- adres punktu skladowania napojow alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 

Wszystkie pnedloione wnioski o wydanie zemolenia na spneda i  napoj6w 

alkoholowych pneznaczonych do spoiycia zar6wno w miejscu, jak i poza miejscem 

sprzedaiy, zawieraly elementy wymagane pnepisami wlw ustawy. 

Do kaidego wniosku o wydanie zezwolenia przedsigbiorcq powinien dolqczyt nastgpujqce 

dokumenty @atrz. art. 18 ust. 6 ustawy w. t.p. a.): 

- dokument potwierdzajqcy tytul prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiqcego punkt 

sprzedaiy napoj6w alkoholowych; 

- zgodq wlaiciciela, uzytkownika, zarqdcy lub administratora budynku, jezeli punkt 

sprzedajy sprzedaiy bqdzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

- decyzjq wlaiciwego panstwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu, o kt6rej 

mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie iywnoici i 

iywienia (Dz.U. z 201 5 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz.65). 

Kontrolowane wnioski zawieraiy wszystkie wymagane pnepisami zalqczniki. 

Zemolenia wydano zgodnie z zasadami usytuowania na terenie miasta Bneziny miejsc 

spnedaiy i podawania napoj6w alkoholowych. Zgodnie z art.18 ust3a wlw ustawy do 

kaidego zemolenia dolqczona byla opinia Miejskiej Komisji ds. Romiqzywania 

Problem6w Alkoholowych o zgodno4ci lokalizacji punktu spnedaiy z uchwalami Rady 

Miasta Bneziny. Wszystkie spo4rdd kontrolowanych przypadk6w zawieraiy pozytywnq 

opinie Komisji w pnedmiocie wydania zemolenia. 



W postqpowaniach zakonczonych wydaniem zezwolenia na spneda i  napoj6w 

alkoholowych dolqczono prawomocnq decyzje o zatwierdzeniu zakladu, wymaganq 

pnepisami ustawy w.t.p.a. (patn.art.18 ust.6 pkt 4). 

Ustawa o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdziaianiu alkoholizmowi przewiduje w art.11 ' 
ust.I,2 opiatg za korzystanie z zezwoleri nu sprzedaz napojdw alkoholowych. Optata, w 

wysokoiciach wskazanych w 111 ust.2 wnoszona jest nu rachunek gminy w kaidym roku 

kalendarzowym objgtym zezwoleniem w trzech rdwnych ratach w terminach do 31 stycznia, 

31 maja i 30 wrzes'nia danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty 

jego waznos'ci, opiaty o krdrych mowa powyiej, dokonuje sig w wysokos'ci proporcjonalnej do 

okresu waznos'ci zezwolenia. 

W przypadku pnedsiqbiorc6w posiadajqcych zezwolenia na spneda i  napoj6w 

alkoholowych, oplata za korzystanie z zezwolenia wyliczona zostala na podstawie 

zloionych oiwiadczen o wielkoici spnedaiy w roku popnednim. Pnedsiqbiorcy 

rozpoczynajqcy dzialalnoif w zakresie wymagajqcym zezwolenia dokonali naleinej 

oplaty na rachunek Unedu Miasta Bneziny, na dow6d czego zalqczono kopie 

poniesionej wplaty. We wszystkich kontrolowanych przypadkach, naleinoici z tytulu 

korzystania z zezwolen zostaiy wniesione w ustawowym terminie, jednorazowo bqdi w 

tnech ratach - do 31 stycznia, 31 maja, 30 wneinia. 

Zezwolenia na sprzedai napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu 

wydaje siq na czas oznaczony, nie kr6tszy nii 4 lata, a w przypadku sprzedaiy napojow 

alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaiy, na czas nie kr6tszy niz 

2 lata. 

Kontrola w pnedmiocie zezwolen wykazala, ii organ okreilal termin wainoici 

zemolenia popnez wskazanie okresu obowiqzywania zezwolenia, zgodnie z wymogami 

art. 18 ust.9 ustawy w.t.p.a. 

W jednym z kontrolowanych przypadkbw organ wyda1 decyzje w sprawie wygainiqcia 

zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych zawierajqcych do 43% zawartoici alkoholu 

oraz na piwo, przeznaczonych do spoiycia w miejscu sprzedaiy. Podstawq wydania decyzji 

bylo zgioszenie o likwidacji punktu sprzedaiy (zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 1 wlw ustawy). 

Przedmiotem kontroli by10 r6wniei udzielenie jednorazowych zezwolen na sprzedai i 

podawanie napojow alkoholowych do 4,5% zawartogci alkoholu oraz na piwo w czasie 

przyjqC na terenie miasta Brzeziny. 
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Opiaty za wydanie zezwolenia naliczone zostaly w spos6b prawidlowy (zalrjczono 

dowody wplaty). Zgodnie z art.18' ust.2 ustawy w.t.p.a. zezwolenia, o kt6rych mowa 

powyiej wydawane byly na okres do 2 dni. 

Dziaiajqc na podstawie art. lg4 ust.1 i 2 ustawy w.t.p.a. organ zezwalajqcy, na wniosek 

przedsiqbiorcy, wydai zezwolenia na wyprzedai zinwentaryzowanych zapasow napojow 

alkoholowych do 43% zawartoici alkoholu oraz na piwo, powyzej 4,5% do 18 % zawartoici 

alkoholu (z wyjqtkiem piwa) oraz powyiej 18% zawartoici alkoholu przeznaczonych do 

spoiycia poza miejscem sprzedaiy. 

Opiata za wydanie zezwolenia zostalo wniesiona na rachunek gminy i pobrana w 

wysokoiciach okreilonych w art. 1s4 ust.2 pkt 1-3 cyt. powyiej ustawy. Termin 

okreilony w zezwoleniu na wypnedai zinwentaryzowanych zapas6w napoj6w 

alkoholowych, nie pnekroczyi6 miesiqcy od dnia wygainiqcia zemolenia. 

Dochody z opiat za zezwolenia lub dochody z opiat za korzystanie z zezwolen, mogq by6 

wykorzystywane wyiqcznie na realizacjq gminnych programow profilaktyki i rozwiqzywania 

problemow alkoholowych oraz Gminnych Programow, o ktorych mowa w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziaianiu narkomanii. Zgodnie z informacjq ziozonq przez Skarbnika 

Miasta, dochody z tego tytuiu wyniosiy w 201 5 r. 200.891,78 zi i zostaly wydatkowane na 

zadania wynikajqce z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych oraz Miejskiego Prograrnu Przeciwdziaiania Narkomanii na rok 201 5. Lqczna 

kwota przeznaczona z budietu miasta na realizacjq obowiqzkow wynikajqcych z ustawy 

przepisow cyt.powyiej wyniosia 209.455,08 zi. 

Oczvwiste omylki pisarskie i rachunkowe sprostowane zostaly w trakcie kontroli i nie 

stanowiiy podstaw do wydania zalecen pokontrolnych. 

W trakcie kontroli wyiainien udzielili: 

Inspektor Wydziatu Spraw Spolecznych - p. Beata Kucharska. 

Na powyzszych ustaleniach protokoi zakonczono. 

Protokoi zawiera 6 zaparafowanych i ponumerowanych stron. 

Niniejszy protokoi sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: po jednym dla 

Naczelnika Wydziaiu Spraw Spoiecznych i dla kontrolujqcego. 

ProtokM podpisano w dniu .I$. .@:. . 201 6 r. 
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Kontrolujqcy 

Pouczenie : 
1 .  Kontrolowanv mote zioi?yC pisemne zastrzekenia do ustalen zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni - .  
od otrzymania protokdu z kontroli. Zastrzetenia te powinny by6 rozpatrzone przez kontrolujqcego i uznane, 
bqdi odrzucone na p ih i e .  Gdy w dalszym ciqgu zastrzetenia kontrolowanego sq podtrzymywane podlegajq 
rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, kt6ry wydaje decyzje wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty 
wplywu zastrzeten. Na decyzje kierownika jednostki nje przysluguje zaalenie -jest ona ostateczna i powinna 
by6 przekazana kontrolowanemu w ciqgu 7 dni od jej podjecia. 
2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokolu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy zIo2yC 
kierownikowi jednostki pisemne wyjaSnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokch kontroli przez 
kontrolowanego nie stanowi przeszk6d do wszczecia postepowania pokontrolnego. 
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