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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 10 marca 2005 r.

Na  podstawie  art. 18 ust. 1 pkt 5a i art. 25b ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 października

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U nr 55, poz.

577: zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149,

poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

p o s t a n a w i a

oddalić zastrzeżenia Burmistrza Wołczyna z dnia 10 lutego 2005 r. do wystąpienia

pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2005 r.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 14 lutego 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono

zastrzeżenie do postanowień wystąpienia pokontrolnego z dnia 31 stycznia 2005 r. w części

dotyczącej pkt 8 wniosku pokontrolnego zobowiązującego do skorygowania błędnie

naliczonych opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stosownie

do przepisów art. 11
1
 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz wyegzekwowania różnicy pomiędzy opłatą wpłaconą a wynikającą z

prawidłowego ustalenia.

Wnoszący zastrzeżenia stwierdził, iż powyższe stanowisko jest niezgodne z przepisem art. 11

i art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwagi na

fakt, iż ustalony stan dotyczy zezwoleń  wydanych w końcu roku, a obowiązujących od

początku następnego roku, kiedy nie jest jeszcze znana wysokość sprzedaży osiągnięta przez

przedsiębiorcę za poprzedni rok kalendarzowy. Podniesiono ponadto, iż brak jest prawnych

możliwości realizowania zobowiązania wynikającego ze wskazanego zalecenia.   

W tym stanie Kolegium zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia do

wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Podstawą

zgłoszenia zastrzeżenia, stosownie do brzmienia  art. 9 ust. 4 powołanej wyżej ustawy może

być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe

zastosowanie. Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści lub

znaczenia przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej polegać może na

wadliwym wyborze normy prawnej lub nieprawidłowej jej subsumpcji, tj. błędnym

identyfikowaniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem prawnym i tym

samym nieadekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających z tego przepisu.
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W kontekście powyższego stwierdzić należy, iż wskazanie przez wnoszącego zastrzeżenie

jako naruszonego przepisu art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi w świetle zakresu wniosku pokontrolnego uznać należy za chybione, bowiem

powołana regulacja dotyczy materii zezwoleń wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta

miasta) i w sposób bezpośredni nie jest związana z treścią wniosku pokontrolnego. Tym

samym istotę wniesionych zastrzeżeń sprowadzić należy do rozważenia zarzutu naruszenia

art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którego

literalne brzmienie stanowi, iż :

− (ust. 1) na wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się corocznie z budżetu państwa

środki w wysokości 1% podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych,

− (ust. 2) środki, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone w szczególności na różne formy

pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, działalność

informacyjną i wychowawczą, kształcenie specjalistów i prowadzenie badań naukowych

nad problemami alkoholowymi.

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdzając brak

powiązania pomiędzy treścią wniosku pokontrolnego a powołanymi przepisami prawa

postanowiło jak w sentencji.

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy.

Przewodniczący Kolegium


