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Państwowa Agencja      Warszawa, dn. 5 października 2021 r. 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

 

 

Czy niewykorzystane w tym roku środki pochodzące z opłat za sprzedaż za sprzedaż napojów 

alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 

będą mogły być wykorzystane w następnym roku? 

 

 

Należy wskazać, że zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 

1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania 

negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Oznacza to między innymi, że kwota powyższych 

środków finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym powinna zwiększyć pulę 

środków przeznaczonych w następnym roku na realizację lokalnej międzysektorowej polityki 

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki przeznaczone na realizację lokalnej 

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, mogą zostać 

przeniesione na następny rok (pod pewnymi warunkami) – jako wydatki niewygasające. Jednakże 

należy pamiętać, że obowiązujący obecnie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) o finansach publicznych znacznie ogranicza 

instytucję wydatków niewygasających.  

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy obecnie jedynie wydatków, w 

odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy 

zostaną zawarte - w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

którym dokonano wyboru wykonawcy. Zatem zasada powiększenia środków na politykę 

międzysektorową w następnym roku budżetowym. 
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 Z uwagi na fakt, że art. 93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jednoznacznie wskazuje że gmina przeznacza powyższe środki na realizację 

wspomnianej wyżej “lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom 

spożywania alkoholu, konieczne jest powiększenie w kolejnym roku budżetowym kwoty 

przeznaczonej na realizację tejże polityki o środki w wysokości niewydatkowanej w roku 

poprzednim. Podstawą prawną takiego działania będzie wówczas wspomniany powyżej przepis - art. 

93 ust. 4  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Przedmiotowe zwiększenie budżetu na rok następny powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie 

w uchwale budżetowej. Należy w tym miejscu wskazać, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym to wójt (burmistrz, prezydent miasta) przygotowuje projekt 

budżetu, który uchwala rada gminy. Tym samym, podmiotem właściwym w obszarze 

„zabezpieczenia” na rok następnych środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w 

opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, a 

niewykorzystanych w danym roku, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako dysponent główny 

(dysponent pierwszego stopnia) środków budżetowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach 

publicznych. 

 Zatem zasada przenoszenia kwoty środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym na 

rok następny w odniesieniu do środków pochodzących z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach 

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, jest podobna do tej stosowanej 

przy środkach określonych w art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   

 


