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KW.0913-2/GKS/08 Nowa Dęba, 26 czerwca 2008 r. 

  
 
Do Pani 
Kierownik Referatu 
Spraw Komunalnych i Społecznych 
 

 
 

Wystąpienia Pokontrolne 
 

Na podstawie programu kontroli KW.0910-2/GKS/08 z 20 maja 2008 r., podinspektor ds. kon-
troli Urzędu Miasta I Gminy Nowa Dęba przeprowadził kontrole problemową w referacie spraw ko-
munalnych i społecznych wymienionego Urzędu. Kontrola odbyła się w okresie od 2 do 6 czerwca 
2008 r. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione kierownictwu jednostki. Protokół pokontrolny został 
podpisany 26 czerwca 2008 r. bez wniesienia zastrzeŜeń do jego treści. 

Na podstawie § 26 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 175/07 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Dęba z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowej procedury kontroli we-
wnętrznej obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o 
podjęcie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych w protokole nieprawi-
dłowości. W tym celu zaleca się: 

I. W zakresie spraw dodatków mieszkaniowych: 
1) W przypadku przedłoŜenia przez zarządcę lokalu mieszkalnego informacji o zalega-

niu z bieŜącymi naleŜnościami za zajmowany lokal obejmujących pełne 2 miesiące 
przez lokatora otrzymującego dodatek mieszkaniowy, naleŜy Ŝądać spłaty pełnej za-
ległości w jak najszybszym terminie. JeŜeli w ustalonym terminie nie nastąpi pełne 
uregulowanie naleŜności naleŜy wydać decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku 
mieszkaniowego zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 
21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 71, poz. 734, z późń. zm.). 

2) Proszę o udzielenie pisemnych wyjaśnień w sprawie ustalenia wysokości pobierania 
przez panią ############# renty rodzinnej dla małoletniego 
##################### w okresie październik - grudzień 2007 r., w związku z wy-
stąpieniem wątpliwości w sprawie poprawności naliczenia wysokości dodatku 
mieszkaniowego decyzja nr GKS.71433-71/09 z 31 stycznia 2008 r.; 

II. W zakresie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaŜ napojów alko-
holowych: 
1) w przypadku wystąpienia sytuacji gdy przedsiębiorca posiadający obowiązujące ze-

zwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych złoŜy oświadczenie, w którym rezygnu-
je z prawa otrzymanego na podstawie tego zezwolenia, naleŜy wydać decyzję o uchy-
leniu zezwolenia na wniosek strony na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 
r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. 
zm.). NaleŜy wydać decyzję uchylającą zezwolenie nr I/337/C/206/08 z 8 kwietnia 
2008 r. na sprzedaŜ napojów alkoholowych powyŜej 18 % zawartości alkoholu, w 
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związku ze złoŜeniem przez przedsiębiorcę oświadczenia z 30 maja 2008 r., o do-
browolnej rezygnacji ze sprzedaŜy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu po-
wyŜej 18 % w prowadzonym przez niego sklepie spoŜywczo-przemysłowym. 

2) Do składanych przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie zezwolenia na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych naleŜy dołączyć dokumenty, które są enumeratywnie wyli-
czone w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późń. 
zm.). W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów, wniosek nie 
moŜe być rozpatrzony pozytywnie. Nie moŜe mieć zastosowanie dotychczasowa 
praktyka, według której, do w/w wniosków przedsiębiorcy zamiast decyzji właściwe-
go państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, wymaganego wg 
art. 18 ust. 6 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, przedkładali zaświadczenia z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 
o spełnianiu warunków sanitarnych do sprzedaŜy alkoholu. 

 
Proszę o informację jakie działania zostaną podjęte w celu eliminacji przedstawionych nie-

prawidłowości. Informację naleŜy złoŜyć w tutejszy, urzędzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
niniejszego dokumentu. 

 
 
 
 
 
 

Wersja zaleceń pokontrolnych przeznaczona do publikacji nie zawiera wszystkich danych zawar-
tych w tekście pierwotnym protokołu ze względu na wymogi przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sporządził: Krzysztof Tkaczyk 
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