
                 

Katowice, 09-05-2018
Nr Kontroli KOXII.431.11.2018

W Y S T Ą P I E N I E 
P O K O N T R O L N E

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli: Wydawanie,  odmowa  wydania  oraz  cofanie  zezwoleń  na  detaliczną 



sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub 
poza miejscem sprzedaży.

Podstawa prawna 
do przeprowadzenia kontroli: art.  28  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.  o  wojewodzie

i  administracji  rządowej  w województwie1,  art.  2  pkt  1  ustawy z  dnia  
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej2, art. 18 ust. 1i art. 18¹ 
ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi3, art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej4.

Jednostka kontrolowana: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

1t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm. – obowiązywała do 03.12.2017 r., od 04.12.2017 r. –t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234.

2Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

3t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz.487 ze zm. - zwana w dalszej części: ustawą wtpa.

4t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm. – obowiązywał do 23.11.2017 r., od 24.11.2017 r. – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168.
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Kierownik jednostki
kontrolowanej: Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zespół kontrolerów 
i nr upoważnienia: Karolina  Keler  inspektor  wojewódzki  –  upoważnienie  

nr  KOXII.0030.31.2018  z  dnia  12.03.2018  r.  –  kierownik  zespołu 
kontrolerów.
Agnieszka  Klimas-Morel  starszy inspektor  wojewódzki  –  upoważnienie  
nr KOXII.0030.32.2018 z dnia 12.03.2018 r.

Termin kontroli: 19.03.2018 r. do 26.03.2018 r.   

II  Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności 

Ocena ogólna: Oceniam  pozytywnie  pomimo  stwierdzonych  nieprawidłowości  
działania  podejmowane  przez  Gminę  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  
w  kontrolowanym  zakresie,  pod  względem  kryterium  legalności 
i rzetelności.

Komórka wykonująca 
zadania z zakresu
objętego kontrolą: Wydział Spraw Społecznych 

Ustalenia, stanowiące 
podstawę do oceny: Prawidłowość  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 

alkoholowych
W 2017 r.   szczegółową organizację  pracy w Urzędzie Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  regulował  Regulamin  Organizacyjny  Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.5 

5Tekst ujednolicony na dzień 31.03.2016 r.  (Ujednolicony tekst  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny został  opracowany na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny wprowadzonego Zarządzeniem Nr 28/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
z dnia 30 grudnia 2002 r., oraz zmian wprowadzonych do ww. Zarządzenia). Do tekstu ujednoliconego Regulaminu zostały 
wprowadzone Zarządzenia zmieniające Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:  Nr 217/16 z dnia 31 maja 
2016 r., Nr 52/17 z dnia 3 lutego 2017 r., Nr 155/17 z dnia 29 marca 2017 r.; Tekst ujednolicony na dzień 04.04.2017 r. 
(Ujednolicony tekst  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny został  opracowany  
na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny wprowadzonego Zarządzeniem Nr  28/2002 Burmistrza  Gminy i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  z  dnia  30  grudnia  2002  r.,  oraz  zmian  wprowadzonych  do  ww.  Zarządzenia).  Do  tekstu  ujednoliconego 
Regulaminu zostały wprowadzone Zarządzenia zmieniające Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Nr 75/18 
z dnia 27 lutego 2018 r.
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W okresie objętym kontrolą w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 
obowiązywały następujące akty prawa miejscowego wydane na podstawie 
ustawy wtpa:

− Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na 
rok  2017  r.  przyjęty  Uchwałą  
Nr XXIX/339/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
16 grudnia 2016 r. z zm.6

− Regulamin 
Organizacyjny  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  problemów 
Alkoholowych  wprowadzony Zarządzeniem Nr  55/11  Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 r. ze 
zm.7

− Zarządzenie  Nr 
60/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 
marca  2011  r.  oraz  Zarządzenia  w  sprawie  zmian  w  składzie 
osobowym  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych.8 

6

 Uchwała  Nr  XXXVI/405/17  z  dnia  26  maja  2017  r.  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez: 1) Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez działania 
komórek  organizacyjnych  i  osób  w  zakresie  wykonywania  zadań  przy  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z zastrzeżeniem punktu 2 i 3;  2) Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu 
o podjęcie leczenia odwykowego oraz prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 3) Urząd Gminy 
i Miasta w zakresie dochodów oraz udzielonych dotacji na realizację jego zadań.

7

 Zarządzenie Nr 164/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r.  Skład Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ustalono w liczbie 5-15 członków.

8
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−    Uchwała 
Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  
Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z 
wyjątkiem  piwa,  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscami 
sprzedaży  oraz  pozaustawowych  zasad  usytuowania  
i sprzedaży tych napojów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  oraz  Uchwała  zmieniające  w  tym  zakresie  
Nr XXXIX/439/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. i Nr LI/597/10 z dnia 
25 czerwca 2010 r.

Miejscem  publikacji  podjętych  uchwał  dotyczących  ustawy  wtpa  był 
Biuletyn  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwonka-
Leszczyny.

W okresie objętym kontrolą w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 
liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych była zgodna z limitami 
określonymi w obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach.  Ustalono  ogólną  liczbę  1809 punktów  sprzedaży  napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i tak: 

 Nr 366/11 z dnia 28 października 2011 r.,  Nr 10/12 z dnia 9 stycznia 2012 r., Nr 77/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr 09/12 z  
dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 514/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr 473/15 z dnia 2 października 2015 r., Nr 165/17 z dnia 
5 kwietnia 2017 r.

9

 120 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  poza  miejscami sprzedaży,  60 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
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− funkcjonowało ok. 8910 na 120 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży,
− funkcjonowało ok. 3511 na 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W kontrolowanym  okresie  w  Gminie  i  Mieście  Czerwionka-Leszczyny 
złożono łącznie 62 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną 
dla następujących rodzajów napojów alkoholowych:

− o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
− o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa,  
− o zawartości powyżej 18% alkoholu, w tym:

a) 52 o wydanie 141 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
b) 10  o  wydanie  19  zezwoleń  na  detaliczną  sprzedaż  napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ponadto na 42 złożone wnioski wydano 42 zezwolenia jednorazowe. 

Kontrolą  objęto  11  wniosków  o  wydanie  31  zezwoleń  na  detaliczną 
sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz   20  wniosków  o  wydanie  
20 zezwoleń jednorazowych.

10

 Liczba zmieniająca się w ciągu roku lecz nigdy nie przekroczyła 120 punktów.

11

 Liczba zmieniająca się w ciągu roku lecz nigdy nie przekroczyła 60 punktów.
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912 wniosków na 11 poddanych kontroli o wydanie zezwoleń na detaliczną 
sprzedaż napojów alkoholowych  zostało rozpatrzonych  pomimo, że nie 
zawierały wszystkich wymaganych  prawem elementów. I tak: 

− 113 wniosek  na  11  nie  zawierał  adresu  punktu  składowania  napojów 
alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego), 
− 814 wniosków na  11  nie  zawierało  numeru  w  rejestrze  przedsiębiorców 
KRS (o ile taki przedsiębiorca posiadał), oraz numeru identyfikacji podatkowej, 
− 315 wnioski  na  11  nie  zawierały  określenia  czy  dotyczą  spożycia  
w miejscu sprzedaży czy poza miejscem sprzedaży,

co  narusza  przepis  art.  18  ust.  5  ustawy  wtpa.  Ponadto  niezgodnie  
z  wymogiem przepisu art.  18 ust  5  pkt  4  we wszystkich 11 wnioskach 

12

 W niektórych wnioskach brakowało więcej niż jednego elementu.

13

 Wniosek: PH-05 Delikatesy.

14

 Wnioski:  1)  Sklep  spożywczy  z  22.05.2017  r.,  2)  Sklep  ogólnospożywczy  z  17.05.2017  r.,  3)  TESCO  Polska  
z 08.05.2017 r., 4) Capitol S.C. z 19.10.2017 r., 5) Klub Bajlado z 27.04.2017 r., 6) Arkadia II z 09.03.2017 r.  7) Sklep  
ogólnospożywczy z 03.07.2017 r., 8) sklep ogólnospożywczy z 12.01.2017, 

15

 Wnioski:1) TESCO Polska z 08.05.2017, 2) Capitol S.C. z 19.10.2017 r., 3) Klub 
Bajlando z 27.04.2017 r.
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przedsiębiorcy  nieprecyzyjnie  określali  przedmiot  działalności 
gospodarczej. 
Przyczyna: nierzetelna weryfikacja wniosków.

Przed wydaniem wszystkich 31 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów 
alkoholowych  w 2017 r.  uzyskano pozytywną opinię  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży  z  uchwałami  Rady  Miejskiej  w  sprawie  punktu  sprzedaży 
napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na 
terenie  gminy  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych,  
co było zgodne z art. 18 ust. 3a ustawy wtpa.
Powyższe  zezwolenia  zostały  wydane  po  dokonaniu  ustawowej  opłaty 
przez przedsiębiorcę, co było zgodne z art. 111 ust. 2 ustawy wtpa. 

1616 na 20 skontrolowanych wniosków o wydanie jednorazowych zezwoleń 
na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  w  zakresie  sprzedaży  napojów 
alkoholowych, zostało rozpatrzonych z naruszeniem art. 18 ust. 5 ustawy 
wtpa,  gdyż  nie  zawierało  numeru  w  rejestrze  przedsiębiorców  KRS  
(o ile taki przedsiębiorca posiadał), oraz numeru identyfikacji podatkowej. 
Dodatkowo  w  317 na  20  skontrolowanych  wniosków  przedsiębiorca 
niekompletnie  wskazał  adres  punktu  składania  napojów  alkoholowych 
(magazynu dystrybucyjnego).

16

 Wnioski:  PHU JUREK S.C. z 31.08.2017 r.,  PHU JUREK S.C. z  31.08.2017 r.,  PHU JUREK S.C. z 31.08.2017 r.,  
Ochotnicza Straż Pożarna z 24.08.2017 r., Barbara Jeziorowska z 23.08.2017 r., PHU JUREK S.C. z 16.08.2017 r., Adam 
Fojt  z  04.08.2017  r.,  Iwona  Pietrzak  z  12.06.2017  r.,  Zakład  Usług  Wielobranżowych  z  08.06.2017  r.,  Adam  Fojt  
z 30.05.2017 r., Teresa Szyszka  z 24.05.2017 r., PHU JUREK S.C. z 18.05.2017 r., PHU JUREK S.C. z 18.05.2017 r., 
PHU JUREK S.C. z 18.05.2017 r., PHU JUREK S.C. z 24.04.2017 r., PHU JUREK S.C. z 24.04.2017 r.

17

 Wnioski: Barbara Jeziorowska z 23.08.2017 r., Adam Fojt z 04.08.2017 r., Adam Fojt z 30.05.2017 r.
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Ponadto  we  wszystkich  20  wnioskach  przedsiębiorcy  nieprecyzyjnie 
określali przedmiot działalności gospodarczej, co narusza art. 18 ust. 5 pkt 
4 ustawy wtpa.
Przyczyna: nierzetelna weryfikacja wniosków.

Wszystkie  20  skontrolowanych  zezwoleń  jednorazowych  wydano  
po uiszczeniu przez przedsiębiorcę opłaty za zezwolenie, co było zgodne 
z art. 181 ust 3 ustawy wtpa. 

Wszystkie  51  skontrolowanych  zezwoleń  w  2017  r.,  było  zgodnych 
z żądaniem strony i   wydane zostały w formie decyzji  administracyjnej, 
oddzielnie dla każdego z rodzajów napojów alkoholowych, co było zgodne 
z art. 18 ust. 3 ustawy wtpa.
Jednakże  we  wszystkich  skontrolowanych  zezwoleniach  na  sprzedaż 
napojów alkoholowych nie zawarto uzasadnienia faktycznego i prawnego, 
bądź pouczenia o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji gdy uwzględnia ona 
w całości  żądanie strony, co było niezgodne z art. 107 § 1 pkt 6 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego18. 
Przyczyna: błąd pracownika.

We  wszystkich  przypadkach  zezwolenia  zostały  wydane
na prawidłowy okres, tj. zgodnie z art. 18 ust 9 ustawy wtpa nie krótszy niż  
4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia  w  miejscu  sprzedaży,  a  w  przypadku  sprzedaży  napojów 
alkoholowych przeznaczonych do  spożycia poza miejscem sprzedaży – nie 
krótszy  niż  2,  oraz  nie  dłuższy  niż  2  dni  w  przypadku  zezwoleń 
jednorazowych, co było zgodne z art. 181 ust 2 ustawy wtpa. 

W kontrolowanym okresie w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny nie 
wydano  nowych  zezwoleń  przedsiębiorcom,  którym  cofnięto  lub 
wygaszono zezwolenia.18

 t.j. Dz. U z 2016 r. poz.23 ze zm.- obowiązywał do: 26 czerwca 2017 r.; t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - obowiązuje od: 27 
czerwca 2017 r. – zwana w dalszej części: kpa.
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W  okresie  objętym  kontrolą  obowiązywały  zezwolenia  na  sprzedaż 
napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich:

− w miejscu sprzedaży – 92 zezwoleń,
− poza miejscem sprzedaży – 274 zezwoleń.

Dla  20  skontrolowanych  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych 
aktualnych  w  2017  r.  przedsiębiorcy  złożyli  w  ustawowym  terminie  
do 31 stycznia 2017 r. oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok ubiegły. 
 
W 319 przypadkach opłata za korzystanie z zezwoleń została wniesiona  
na  rachunek  gminy  po  ustawowym  terminie.  Przedsiębiorcy  
w 2 przypadkach prawidłowo wniesiono dodatkową opłatę w wysokości 
30% opłaty określonej w art. 111 ustawy wtpa, co było zgodne z art. 18 ust. 
12a  ustawy  wtpa.  Natomiast  w  120 przypadku  przedsiębiorca  nie  
do  dotrzymał  terminu  określonego  w ustawie  co  skutkowało  wydaniem 
decyzji  o  wygaszeniu  zezwoleń  zgodnie  z  art.  18  ust.  12  pkt  5  
w  powiązaniu  z  art.  18  ust  12b  ustawy wtpa.  Pozostali  przedsiębiorcy 
wnosili opłaty terminowo na rachunek gminy w kwotach wynikających  
ze złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych za rok ubiegły. 

Wygaśnięcie zezwolenia
W okresie objętym kontrolą w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 
prowadzono  35  postepowania  administracyjne  zakończone  wydaniem   

19

 Restauracja Arkadia (II i III rata), Cukiernio-kawiarnia Cafe Amalio.

20

 Restauracja Arkadia (III rata).
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81  decyzji21 o  wygaśnięciu  zezwoleń  na  detaliczną  sprzedaż  napojów 
alkoholowych dla 35 przedsiębiorców. 
Kontrolą  objęto  20  postępowań  administracyjnych  zakończonych 
wydaniem 45 decyzji.

Na  20  skontrolowanych  postepowań  1  zostało  wszczęte  z  urzędu, 
pozostałe 19 zostało wszczętych na wniosek stron. 

Wszystkie  45  poddanych  kontroli  decyzji  zawierało  w  uzasadnieniu 
przesłanki zgodne z art. 18 ust 12 ustawy wtpa, i tak:

− wydano  3  decyzje22 o  wygaszeniu  3  zezwoleń  w  związku  
z  niedokonaniem  opłaty  za  korzystanie  z  posiadanych  zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych, co było zgodne z art. 18 ust. 12 
pkt 5 ustawy wtpa,
− wydano 2 decyzje23 o wygaszeniu 2 zezwoleń w związku ze zmianą 
składu  osobowego  wspólników  spółki  cywilnej,   co  było  zgodne  
z art. 18 ust. 12 pkt 4 ustawy wtpa,

21

 W niektórych przypadkach postępowanie toczyło się w 2017 r. a decyzja została wydana w 2018 r.

22

 SPS.7340.5.27A.2017 z 04.12.2017, SPS.7340.5.27B.2017 z 04.12.2017, SPS.7340.5.27C.2017 z 04.12.2017.

23

 SPS.7340.5.26A.2017 z 06.11.2017, SPS.7340.5.26B.2017 z 16.11.2017.
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− wydano  40  decyzji24 o  wygaszeniu  40  zezwoleń  w  związku  
z  likwidacją punku sprzedaży, co było zgodne z art. 18 ust. 12 pkt 1 
ustawy wtpa. 

Wszystkie  skontrolowane  decyzje  dotyczące  wygaszania  zezwoleń 
zawierały ustawowo wymagane elementy  zgodnie z art. 107 § 1 kpa.

W przypadku 1 postępowania administracyjnego25 wszczętego z urzędu  
z powodu niedokonania opłaty za korzystanie z posiadanego zezwolenia, 
jako datę wygaszenia nieprawidłowo wskazano dzień 30 września 2017 r., 
co było niezgodne z art. 18 ust 12b ustawy wtpa tj. w przypadku, o którym 
mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia 
upływu terminu dopełniania obowiązku dokonania opłaty. 
Przyczyna: błąd pracownika.

Odmowa udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
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 SPS.7340.5.1A.2017  z  02.03.2017,  SPS.7340.5.1C.2017  z  02.03.2017,  SPS.7340.5.2A.2017  z  01.02.2017, 
SPS.7340.5.2C.2017  z  01.02.2017,  SPS.7340.5.3A.2017  z  01.02.2017,  SPS.7340.5.5A.2017  z  20.02.2017, 
SPS.7340.5.7A.2017  z  21.02.2017,  SPS.7340.5.8A.2017  z  20.03.2017,  SPS.7340.5.10A.2017  z  08.05.2017, 
SPS.7340.5.10B.2017  z  08.05.2017,  SPS.7340.5.10C.2017  z  08.05.2017,  SPS.7340.5.12A.2017  z  13.06.2017, 
SPS.7340.5.12C.2017  z  13.06.2017,  SPS.7340.5.13A.2017  z  13.06.2017,  SPS.7340.5.13B.2017  z  13.06.2017, 
SPS.7340.5.13C.2017  z  13.06.2017,  SPS.7340.5.14A.2017  z  13.06.2017,  SPS.7340.5.14B.2017  z  13.06.2017, 
SPS.7340.5.14C.2017  z  13.06.2017,  SPS.7340.5.15A.2017  z  03.07.2017,   SPS.7340.5.15B.2017  z  03.07.2017, 
SPS.7340.5.15C.2017  z  03.07.2017,  SPS.7340.5.17A.2017  z  07.07.2017,  SPS.7340.5.18A.2017  z  13.07.2017, 
SPS.7340.5.18C.2017  z  13.07.2017,  SPS.7340.5.20A.2017  z  31.08.2017,  SPS.7340.5.20B.2017  z  31.08.2017, 
SPS.7340.5.20C.2017  z  31.08.2017,  SPS.7340.5.23A.2017  z  11.09.2017,  SPS.7340.5.23B.2017  z  11.09.2017, 
SPS.7340.5.23C.2017  z  11.09.2017,  SPS.7340.5.28A.2017  z  04.12.2017,  SPS.7340.5.28B.2017  z  04.12.2017, 
SPS.7340.5.28C.2017  z  04.12.2017,  SPS.7340.5.29A.2017  z  19.12.2017,  SPS.7340.5.29B.2017  z  19.12.2017, 
SPS.7340.5.29C.2017 z 19.12.2017, SPS.7340.5.32A.2017 z 20.12.2017, SPS.7340.5.32C.2017 z 20.12.2017. 
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 SPS.7340.5.27A.2017 z 04.12.2017, SPS.7340.5.27B.2017 z 04.12.2017, SPS.7340.5.27C.2017 z 04.12.2017.
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W okresie objętym kontrolą w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 
nie  wydano  decyzji  odmawiających  udzielenia  zezwolenia  na  sprzedaż 
napojów alkoholowych.

Cofnięcie zezwolenia

W 2017 r. w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny nie wydano decyzji 
o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Terminowość wydawania decyzji administracyjnych

W okresie objętym kontrolą w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 
285  decyzji administracyjnych z zakresu zezwoleń na detaliczną sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 
miejsce sprzedaży, i tak:

− 160 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
− 81 decyzji wygaszających zezwolenia,
− 42 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
− 1 decyzję zmieniającą,
− 1 decyzję  o  umorzeniu  postępowania  o  cofnięcie  zezwolenia  
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wszystkie skontrolowane decyzje z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  zostały  wydane  z  zachowaniem  terminów  określonych  
w art. 35 kpa.

W przypadku  ww.  decyzji  nie  zachodziły  przesłanki  do  powiadamiania 
stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 kpa, oraz 
do wzywania stron do uzupełnienia przedłożonych wniosków.

Osoby odpowiedzialne
za wykonywanie zadań 
z danego zakresu kontroli 
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości: Wiesław Janiszewski - Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Aleksandra Chudzik - Pełnomocnik do spraw Społecznych,
Krystyna Jasiczek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
Marzena Majewska - Inspektor Wydziału Spraw Społecznych.
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Zalecenia 
pokontrolne:

III Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecam:

a.i.1. Zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  wydawać  na 
podstawie wniosków zawierających wszystkie wymagane dane. 
a.i.2. W  zezwoleniach  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych 
zamieszczać uzasadnienie prawne i faktyczne lub informację o przyczynach 
odstąpienia od uzasadnień.
a.i.3. W decyzjach  o  wygaszeniu  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych  wskazywać  termin  wygaśnięcia  zezwolenia  zgodnie  ze 
stanem faktycznym.

IV Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana  Burmistrza w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach 
podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
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