
Kielce, dnia 21-12-2017
Znak: PNK.III.431.50.2017

Pan
Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Pan
Artur Kudzia
Przewodniczący 
Rady Gminy Zagnańsk

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, 

w dniach 3 i 6 listopada 2017 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor 

wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk -  

inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w  Wydziale Prawnym, Nadzoru i  Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie 

pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 912/2017 oraz Nr 913/2017 z dnia 

27 października 2017 roku wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej1, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w  województwie2, art. 258 § 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego3, art. 75 ust. 1 pkt 1 oraz art. 76 

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092
2 Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.
3 j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwana dalej k.p.a.
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej4 w zw. z art. 18 i 181 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi5.

Zakres kontroli: 

1. sprawdzenie realizacji przez Wójta Gminy ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania 

i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych,

2. sprawdzenie realizacji przez Radę Gminy ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, 

rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych,

3. zbadanie stosowania przez Wójta Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych6.

Okres objęty kontrolą: 
 przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków – 1.01.2016 – 20.10.2017 r.

 wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.01.2016 – 20.10.2017 r.

Ocena działalności jednostki7:

Wykonywanie zadań w zakresie:

1. organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Zagnańsk – 

oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,

2. organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Zagnańsk - 

oceniam pozytywnie z uchybieniami,

4 j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.
5 j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm., zwana dalej ustawą u.c.p.g.
6 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 487), zwana dalej ustawą w.t.p.a.
7 Wojewoda Świętokrzyski  stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 
z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.
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3. stosowania przez Wójta Gminy Zagnańsk ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

I. Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez organy Gminy 
Zagnańsk skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków8.

W kontrolowanej Jednostce przedmiotowy zakres regulują również zapisy § 17 oraz Rozdział 

VI – Zasady i tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zagnańsku9, zwany dalej Regulaminem Organizacyjnym. 

Zgodnie z § 17.1.2)d) oraz 3)a) Regulaminu, nadzór nad stanem organizacji i funkcjonowania 

Urzędu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków 

należy do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Zagnańsku, 

podlegającego bezpośrednio Sekretarzowi Gminy. Bieżący nadzór nad rozpatrywaniem skarg 

i wniosków sprawują: Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz 

Kierownicy Referatów w zakresie powierzonych im do rozpatrzenia skarg i wniosków (§ 39.1. 

Regulaminu Organizacyjnego). Kwalifikacji skarg, po merytorycznym przeanalizowaniu sprawy, 

dokonuje Sekretarz Gminy. Wszystkie wpływające do Urzędu skargi i wnioski są rejestrowane w 

Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, za wyjątkiem: pozostawionych bez rozpatrzenia pism 

anonimowych; skarg, których adresatami są inne organy, instytucje lub podmioty, a do Urzędu 

wpłynęły nadesłane do wiadomości kopie oraz skarg, o których mowa w art. 233-235 k.p.a.10

8 Dz. U. Nr 5, poz. 46
9 Obowiązujący Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 126/2016 Wójta Gminy Zagnańsk z 
dnia 30 grudnia 2016 r. ze zm. Wcześniej, w okresie objętym kontrolą, obowiązywał Regulamin Organizacyjny 
stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 14 stycznia 2015 r. ze zm.
10 § 36.1. i 3 Regulaminu Organizacyjnego
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Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych 

informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przepis art. 253 § 1 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane 

są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach 

i godzinach. 

Ustalono, że na terenie Jednostki, stosownie do art. 253 § 4 k.p.a. znajdowała się informacja 

wizualna dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy, 

z której wynikało, że Wójt Gminy Zagnańsk przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą 

środę w godzinach od 9:00 do 17:00, tj. zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 253 § 3 k.p.a.11

Rejestr skarg i wniosków

W kontrolowanej Jednostce prowadzony jest – stosownie do zalecenia Wojewody 

Świętokrzyskiego12 - Centralny Rejestr Skarg i Wniosków wspólny dla skarg i wniosków 

kierowanych do Wójta Gminy Zagnańsk oraz do Rady Gminy Zagnańsk. Mając jednakże 

na uwadze, że Rada Gminy i Wójt Gminy to odrębne organy samorządu terytorialnego13, w ocenie 

kontrolujących każdy z organów gminy powinien prowadzić swój rejestr wpływających skarg 

i wniosków. Jak oświadczyła Pani Mirosława Badzińska - Sekretarz Gminy Zagnańsk, 

od 2018 roku w Urzędzie Gminy Zagnańsk będą prowadzone dwa rejestry skarg i wniosków, 

oddzielny dla skarg wpływających do Wójta Gminy Zagnańsk i oddzielny dla skarg i wniosków 

wpływających do Rady Gminy Zagnańsk. 

Prowadzony w Jednostce rejestr skarg i wniosków oznaczono symbolem 1510 z kategorią 

archiwalną A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków 

międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 2 do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych14. Przedmiotowy rejestr prowadzony jest przez Panią Justynę 

Wzorek – inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

 

11 Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu 
przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
12 Wystąpienie pokontrolne znak: NK.III-0932-3/09 z dnia 11.03.2009 r.
13 art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)
14 Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm., zwanym dalej  jednolitym rzeczowym wykazem akt
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W okresie objętym kontrolą odnotowano w nim wpływ:

1. w 2016 r. – 2 skarg załatwionych przez Wójta Gminy i 1 skargi załatwionej przez Radę Gminy,

2. w 2017 r. – 1 skargi załatwionej przez Radę Gminy.

Nie odnotowano wpływu żadnego wniosku, o którym mowa w art. 241 k.p.a.

Badaniem kontrolnym objęto wszystkie ww. skargi. W trakcie kontroli dokumenty udostępniali 

oraz udzielali wyjaśnień w przedmiotowym zakresie Pani Justyna Wzorek – inspektor w Referacie 

Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich oraz Pan Paweł Cieślak – Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Wójta Gminy Zagnańsk 

1. Pierwsza z zarejestrowanych spraw w rejestrze skarg i wniosków (data wpływu do Urzędu 

Gminy 7.01.2016 r.), skierowana do Wójta Gminy, stanowiła skargę na działania Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku tj. kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej. W aktach sprawy oprócz ww. skargi znajdowały się wyjaśnienia Kierownika 

GOPS z dnia 28.01.2016 r. w zakresie zarzutów stawianych w skardze (wraz ze wskazaniem, 

że osoby wymienione w piśmie nie potwierdzają faktu, iż podpisywały pismo dostarczone do 

Urzędu Gminy) oraz notatka służbowa Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich Urzędu Gminy Zagnańsk z dnia 5 lutego 2016 r. potwierdzająca, że do Urzędu 

zgłosił się jeden ze skarżących z oświadczeniem, że nie podpisywał przedmiotowej skargi. 

Na pytanie kontrolujących o wskazanie przyczyny nieprzekazania skargi do organu właściwego, 

w wyjaśnieniach z dnia 6 listopada 2017 r., Pan Paweł Cieślak – Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Zagnańsku wskazał, że „Pismu 

z dnia 7 stycznia 2016 roku (data wpływu do urzędu) nie został w istocie nadany bieg, ponieważ 

od razu było oczywiste, że nie ma możliwości zidentyfikować osób je składających. W takim 

przypadku pismo zostało potraktowane jak anonim. Takie zakwalifikowanie pisma okazało się 

ostatecznie prawidłowe, ponieważ nikt nigdy nie zwrócił się ustnie lub pisemnie z zapytaniem, 

czy zostało rozstrzygnięte. Z tych przyczyn brak było podstaw do procedowania pisma jako 

skargi, w tym przekazania go do Rady Gminy. Treść powyższego pisma była konsultowana 

z radcą prawnym urzędu gminy. Niezależnie od tego, w ramach kontroli zarządczej zostały 

sprawdzone informacje zawarte w piśmie i okazały się nieprawdziwe. Sprawdzenie to zostało 

poczynione z ostrożności i nie miało charakteru postępowania wyjaśniającego dotyczącego 

skarg.”

W ocenie organu nadzoru przedmiotowe wyjaśnienia nie mogą zostać uznane. Na mocy 

art. 229 pkt 2 i 3 k.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań 
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lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zadań własnych 

jest rada gminy, a w zakresie zadań zleconych wojewoda. Mając powyższe na względzie 

należy podkreślić, że Wójt Gminy otrzymując skargę na działania Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, nawet anonimowej, nie posiadał kompetencji 

do decydowania o jej pozostawieniu bez rozpatrzenia, lecz powinien niezwłocznie, nie później 

niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zgodnie z art. 231 k.p.a. 

Niezachowanie właściwości organu przy rozpatrzeniu skargi zaewidencjonowanej rejestrze 

skarg i wniosków przez Wójta Gminy Zagnańsk stanowi n i e p r a w i d ł o w o ś ć.

2. Druga z zarejestrowanych spraw w rejestrze skarg i wniosków stanowiła skargę na pracownika 

Urzędu Gminy Zagnańsk. Jak ustalili kontrolujący, Wójt Gminy rozpatrzył przedmiotową 

skargę uznając ją za bezzasadną, a o sposobie załatwienia skargi zawiadomił skarżącego 

w terminie wskazanym w art. 237 § 1 k.p.a., tj. w terminie miesiąca od dnia wpływu skargi 

do organu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało – zgodnie z art. 238 zd. 2 

k.p.a. – uzasadnienie faktyczne i  pouczenie o treści art. 239 k.p.a.

W wyniku kontroli stwierdzono:

 n i e p r a w i d ł o w o ś ć polegającą na niewskazaniu w zawiadomieniu o odmownym 

załatwieniu skargi pouczenia prawnego, zgodnie z art. 238 zd. 2 k.p.a. tj. wyjaśnienia 

podstawy prawnej rozpatrzenia skargi przez organ, z przytoczeniem przepisów prawa,

 u c h y b i e n i e polegające na błędnym oznaczeniu zawiadomienia o sposobie załatwienia 

skargi symbolem klasyfikacyjnym „5343”, podczas gdy zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt, skargi załatwiane bezpośrednio oznacza się symbolem „1510”. Ponadto, 

§ 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej stanowi, że dokumentacja tworząca akta spraw 

to dokumentacja, która zastała przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak, a znak 

sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

 
Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Gminy Zagnańsk

W toku kontroli zbadano 2 skargi rozpatrzone przez Radę Gminy Zagnańsk. 

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że skargi wpływające do Rady Gminy były 

kierowane przez Przewodniczącego do Komisji Rewizyjnej w celu wypracowania stanowiska. 

Sporządzone projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi trafiały pod obrady Rady Gminy 

w Zagnańsku, która podejmowała stosowne uchwały. Pierwsza sprawa stanowiła skargę 

na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, a druga skargę na działania Wójta 
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Gminy. O sposobie załatwienia skarg Przewodniczący zawiadamiał skarżących przesyłając 

w załączeniu podjętą uchwałę. 

W obu przypadkach Przewodniczący Rady Gminy o sposobie załatwienia skargi zawiadomił 

skarżących w terminie zgodnym z art. 237 § 1 k.p.a. 

Zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi zawierały – zgodnie z art. 238 zd. 2 k.p.a. –

uzasadnienie prawne oraz  pouczenie o treści art. 239 k.p.a..

W przedmiotowym zakresie czynności kontrolne wykazały następujące u c h y b i e n i a:

 niewskazanie w zawiadomieniu o odmownym załatwieniu jednej skargi wyczerpującego 

uzasadnienia faktycznego (skarga 1510.1.2017), zgodnie z art. 238 zd. 2 k.p.a. tj. wskazania 

faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł oraz przyczyn, 

z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,

 oba zawiadomienia o odmownym załatwieniu skarg oznaczono błędnym symbolem „0004”, 

podczas gdy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt skargi załatwiane bezpośrednio 

oznacza się symbolem „1510”, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

II. W zakresie udzielania przez Wójta Gminy Zagnańsk zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych

Zgodnie z § 18 ust. 4  Regulaminu Organizacyjnego, prowadzenie spraw związanych 

z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zakresu działań                                  

i kompetencji Referatu Finansowego.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Katarzyna 

Wierzbicka – pomoc administracyjna w ww. Referacie, która udostępniała kontrolującym 

dokumenty oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Zagnańsk wydał:

- 6 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo,

- 5 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% 

zawartości alkoholu,
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- 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży,

- 30 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano przypadków wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych.

Kontroli poddano: 

 100 % złożonych w latach 2016 - 2017 wniosków i wydanych na ich podstawie zezwoleń 

okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dołączoną do akt spraw dokumentacją,

 100 % złożonych w latach 2016 - 2017 wniosków o wydanie jednorazowych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wydanymi na ich podstawie zezwoleniami, 

 100 % wydanych w latach 2016 - 2017 decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Zagnańsk obowiązującą uchwałą wydaną 

na podstawie ustawy w.t.p.a. jest uchwała Nr 111/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 

2011 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  i w miejscu 

sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania 

napojów  alkoholowych (ze zm.).

Udzielanie zezwoleń okresowych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Zagnańsk wydawał każdorazowo 

na podstawie  pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje 

napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 2 i 3 oraz art. 181 ust. 1 ustawy w.t.p.a.

2. Do wniosków o wydanie zezwolenia okresowego na sprzedaż napojów alkoholowych 

dołączono dokumenty wskazane w art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a.

3. Opracowany w kontrolowanej jednostce wzór wniosków o wydanie okresowych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych, zawiera zapytanie o numer telefonu przedsiębiorcy (dane 

te nie są wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.). Powyższe stanowi u c h y b i e n i e.

4. W przypadku wniosku z dn. 16.06.2016 r. na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych 

brak jest wpisania przez przedsiębiorcę przedmiotu działalności gospodarczej, co stanowi u c h 



9

y b i e n i e . Obowiązek uzupełnienia ww. rubryki wynika z art. 18 ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 181 

ust. 1 ustawy w.t.p.a. Organ weryfikując przedmiotowy wniosek o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych nie wezwał wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku 

pomimo dyspozycji art. 64 § 2 k.p.a., zgodnie z którą, jeżeli podanie nie czyni zadość innym 

wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków 

w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 

podania bez rozpoznania.

5. Zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane na czas określony, 

nie krótszy niż określony w art. 18 ust. 9 ustawy w.t.p.a.

6. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane na okres 

do dwóch dni, zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy w.t.p.a.

7. Zezwolenia okresowe wydano po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku, stosownie do obowiązku 

wynikającego z art. 18 ust. 3a ustawy w.t.p.a.,  

8. Wszystkie zezwolenia zostały wydane w terminie określonym w art. 35 k.p.a.

9. Z 15 poddanych badaniu zezwoleń 14 nie zawierało uzasadnienia faktycznego i prawnego, bądź 

informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spełnione zostały 

przesłanki określone w art. 107 § 4 k.p.a. Wskazanym zaniechaniem naruszono wymogi 

określone w art. 107 § 1 k.p.a., którego treść stanowi, że decyzja powinna zawierać również 

uzasadnienie faktyczne i prawne. Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji 

powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, 

dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił 

wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej 

decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Powyższe stanowi n i e p r a w i d ł o w o ś ć. 

10. W przypadku obu decyzji na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych brak wskazania 

w rozstrzygnięciu decyzji kto (jaki organ) wydał zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, co stanowi n i e p r a w i d ł o w o ś ć.

11. Wszystkie skontrolowane zezwolenia zostały wydane zgodnie z właściwością miejscową 

i rzeczową organu zezwalającego, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

12. Decyzje udzielające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały doręczone stronom 

postępowania, co potwierdzone zostało datą i podpisem przedsiębiorcy na zezwoleniu.
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W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Zagnańsk stwierdził wygaśnięcie 

30 uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydając w przedmiotowym 

zakresie 30 decyzji.  

Kontrolujący dokonali sprawdzenia 100 % wydanych w latach 2016 - 2017 decyzji.                

Powyższe decyzje zostały wydane na wniosek przedsiębiorcy z powodu likwidacji punktu 

sprzedaży. 

Wójt Gminy Zagnańsk, na podst. art. 105  § 1 k.p.a wydał również jedną decyzję umarzającą 

postępowanie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (decyzja wydana na 

wniosek przedsiębiorcy o umorzenie postępowania).

Stwierdzono, że wszystkie decyzje zostały wydane w terminie określonym w art. 35 k.p.a., 

zawierały: datę wydania, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie 

o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostały 

doręczone przedsiębiorcom, co każdorazowo zostało potwierdzone na decyzji pieczęcią wraz z datą 

wysyłki.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 5/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. w zakresie zadań realizowanych przez Wójta Gminy Zagnańsk:

I. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez Wójta Gminy 

skarg i wniosków:

a) przestrzeganie właściwości organu przy rozpatrywaniu skarg (art. 229 k.p.a.), a także 

przekazywanie skarg do organu właściwego, zgodnie z art. 231 k.p.a.,

b) zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a., 

pamiętając by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi każdorazowo  

zawierało uzasadnienie prawne,

c) stosowanie w odniesieniu do dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych 

bezpośrednio właściwego symbolu klasyfikacyjnego „1510” wynikającego 

z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych 

oraz urzędów obsługujących te organy i związki, 
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II. stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych:

a) wskazywanie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnienia 

faktycznego i  prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 k.p.a.,

b) prawidłowe formułowanie treści jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, tak aby z rozstrzygnięcia decyzji wynikało kto (jaki organ) wydał 

zezwolenie,

c) korektę opracowanego wzoru wniosku o wydanie okresowego zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych w taki sposób, aby odpowiadał wymaganiom wskazanym 

w art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.,

d)  rzetelne weryfikowanie kompletność informacji zawartych we wniosku o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych – wzywanie wnioskodawcy do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 

k.p.a.,

2. w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy 

Zagnańsk:

a) zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 

k.p.a., pamiętając by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi każdorazowo 

zawierało wyczerpujące uzasadnienie faktyczne,

b) stosowanie w odniesieniu do dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych 

bezpośrednio właściwego symbolu klasyfikacyjnego „1510” wynikającego 

z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych 

oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę Wójta Gminy 

Zagnańsk o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień 

i nieprawidłowości, a także o przekazanie do dnia 16 stycznia 2018 roku za pośrednictwem 

platformy e-PUAP informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz 

o wykonaniu zaleceń, a  także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.
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Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę 

Przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk o podjęcie działań mających na celu usunięcie 

stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie do dnia 16 stycznia 2018 roku 

za pośrednictwem platformy e-PUAP informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag 

i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a  także o podjętych działaniach lub przyczynach 

niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 

od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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