
 

 

 

 

 

 

Nr ewid. 190/2004/S/04/006-008/LWA 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������	
���	�����
	

DELEGATURA W WARSZAWIE 
 

	

���������	
�	��������	��������		
�� ������	!�"�#��$%	#����!&����	�����!�'�����	
(��#�)�	*+ ���!����,	"�'*�#��������	���&���$�	
���!	*����#!$���	"�'*�#����	��#��	(��$���$�	
*�!$!	-���.	����$	�� ��$	
 
 

� � � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � � �



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIS TRE�CI 

 

1. Wprowadzenie ...............................................................................................4 

1.1. Charakterystyka kontroli........................................................................ .4  

2. Podsumowanie wyników kontroli ................................................................6 

2.1. Synteza wyników kontroli........................................................................6  

2.2. Wnioski ...................................................................................................9 

3. Wa�niejsze wyniki kontroli .........................................................................10 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego.............................................................10 

3.2. Istotne ustalenia kontroli ........................................................................13  

4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli ................................22 

4.1. Post�powanie kontrolne i działania podj�te po zako�czeniu kontroli ...22  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 4 

1. Wprowadzenie 
 
Temat kontroli:  „Wybrane zagadnienia dotycz�ce wykorzystania �rodków publicznych, 

gospodarowania maj�tkiem oraz prowadzenia gospodarki wodno �ciekowej przez Gmin� 

Stare Babice”. 

Przy opracowaniu informacji wykorzystano materiały z nast�puj�cych kontroli: 

− „Wykorzystanie �rodków publicznych oraz gospodarowanie maj�tkiem Gminy Stare 

Babice” (Nr S/04/006); 

− „Wykonywanie przez Gminne Przedsi�biorstwo Komunalne EKO – Babice Spółk� 

z o.o. zada� na rzecz Gminy Stare Babice ze szczególnym uwzgl�dnieniem zada� 

dotycz�cych gospodarki wodno �ciekowej” (Nr S/04/007); 

− „Wykorzystanie �rodków publicznych przez Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” 

Zielonki w latach 2002 – 2003, oraz gospodarowanie maj�tkiem Gminy Stare Babice” 

(Nr S/04/008). 

1.1. Charakterystyka kontroli 

1.1.1. Uzasadnienie podj�cia kontroli 

Kontrole w Urz�dzie Gminy Stare Babice, Ludowym Klubie Sportowym „Naprzód” 

Zielonki oraz Gminnym Przedsi�biorstwie Komunalnym „EKO – Babice” Sp. z o.o. 

przeprowadzono z inicjatywy własnej, w zwi�zku z sygnałami napływaj�cymi do NIK 

wskazuj�cymi m.in. na: 

− nieprawidłowo�ci w zakresie wykorzystania maj�tku gminy i wydatkowania 

otrzymywanych dotacji celowych przez Ludowy Klub Sportowy „Naprzód Zielonki”  

− prowadzenia działalno�ci ze strat� przez Gminne Przedsi�biorstwo Komunalne „EKO 

Babice” Spółk� z o.o.   

    1.1.2. Cel kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wybranych zagadnie� w zakresie: gospodarowania 

maj�tkiem gminy ze szczególnym uwzgl�dnieniem sprzeda�y jego składników, 

wydatkowania �rodków publicznych pochodz�cych z dotacji oraz realizacji zada� w 

zakresie gospodarki wodno �ciekowej. 

 

 



  

 5  

1.1.3. Główne zagadnienia obj�te tematyk� kontroln� 

Tematyka kontroli obejmowała w szczególno�ci: 

a) W Urz�dzie Gminy Stare Babice: 

− przestrzeganie zasad przy udzielaniu dotacji jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych, prawidłowo�� zawieranych w tym zakresie umów, 

kontrola wykonanego w ramach zawartej umowy zadania oraz sposób rozliczenia 

przyznanej dotacji; 

− zakres korzystania przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 

z mienia gminnego; 

− sprzeda� nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� gminy; 

b) W Gminnym Przedsi�biorstwie Komunalnym EKO-Babice Sp. z o.o.: 

− realizacj� postanowie� umów zawartych w przedmiocie zaopatrzenia w wod� 

i odprowadzania �cieków; 

− prawidłowo�� ustalonych cen i egzekwowania nale�no�ci za �wiadczone usługi; 

− realizacja wymogów formalnych zwi�zanych z prowadzon� działalno�ci� 

(uzyskiwanie zezwole� na prowadzenie zaopatrzenia w wod� i odprowadzanie 

�cieków, zawieranie w powy�szym zakresie stosownych umów); 

− prawidłowo�� prowadzonej ewidencji ksi�gowej; 

c) W Ludowym Klubie Sportowym „Naprzód” Zielonki: 

− prawidłowo�� wykorzystania �rodków publicznych pochodz�cych z dotacji oraz 

przestrzeganie postanowie� zawartych w tym zakresie umów; 

− prawidłowo�� prowadzonej ewidencji ksi�gowej; 

− gospodarowanie składnikami maj�tkowymi Gminy Babice. 

    1.1.4. Okres obj�ty kontrol� i termin przeprowadzenia kontroli 

Kontrole przeprowadziła Najwy�sza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie w okresie od  

5 lutego 2004 r. do 19 maja 2004 r.1.          

Badaniami kontrolnymi obj�to okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. 

 

                                                           
1 W Urz�dzie Gminy Stare Babice oraz w Gminnym Przedsi�biorstwie Komunalnym EKO – Babice, kontrol� 

przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy�szej Izbie Kontroli 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), pod wzgl�dem legalno�ci, gospodarno�ci i rzetelno�ci.  
W Ludowym Klubie Sportowym „Naprzód” Zielonki, kontrol� przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 
ustawy o NIK, pod wzgl�dem legalno�ci i gospodarno�ci. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1.  Synteza wyników kontroli 

2.1.1. Urz�d Gminy Stare Babice 

a) W latach 2002 – 2003 umowy zawierane przez Urz�d Gminy z Ludowym Klubem 

Sportowym „Naprzód” Zielonki w przedmiocie dotacji celowych udzielanych 

Klubowi na realizacj� zada� zleconych z zakresu kultury fizycznej, wbrew 

obowi�zkowi wynikaj�cemu z 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych2 nie okre�lały szczegółowego opisu zada�, które Klub 

zamierzał sfinansowa� z przyznanych �rodków dotacji. Uniemo�liwiało to 

Urz�dowi rozliczenie przyznanych �rodków zwłaszcza w zakresie wydatkowania 

ich zgodnie z przeznaczeniem (str. 13-14). 

b) Przekazywane przez Klub Sportowy „Naprzód” Zielonki rozliczenia dotycz�ce 

wydatkowania w latach 2002 – 2003 �rodków finansowych pochodz�cych z dotacji 

(ogółem 560 tys. zł), były akceptowane przez Urz�d Gminy, pomimo i� struktura 

rodzajowa tych wydatków nie była zgodna z okre�lon� w zał�cznikach do 

zawieranych w tym zakresie umów. NIK nie kwestionuje zasadno�ci dokonywanych 

zmian w sposobie wykorzystania �rodków dotacji, jednak�e zgodnie z zapisami 

umów wszelkie ich zmiany wymagały formy pisemnej (str. 14 -15). 

c) Zbycie 9 nieruchomo�ci gruntowych przez Gmin� (poło�onych w Lachtorzewie) 

odbywało si� bez uprzedniej wyceny rzeczoznawcy maj�tkowego, co stanowiło 

naruszenie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomo�ciami3. Nadto dokonano sprzeda�y jednej działki, w stosunku do której 

prowadzone było post�powanie w sprawie jej zwrotu, co było niezgodne  

z postanowieniami art. 136 ust. 1 powołanej wy�ej ustawy (str. 15-16). 

d) Zawierane przez Gmin� w 2002 r. umowy (10) powoduj�ce powstanie zobowi�za� 

pieni��nych (na kwot� ogółem 357.174,56 zł), nie posiadały kontrasygnaty 

skarbnika gminy, co stanowiło naruszenie postanowie� art. 46 ust. 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym4 (str. 16). 

                                                           
2 Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. 
3 Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm. 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
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e) W przypadku wszystkich 9 organizowanych przez Gmin� w 2002 roku przetargów 

nieograniczonych w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót 

polegaj�cych na utwardzaniu nawierzchni ulic (na kwot� 345.190,56 zł), ogłoszenia 

o przetargach nie zawierały cz��ci wymaganych elementów okre�lonych w art. 30 

ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych5 (str. 16). 

Pocz�wszy od 1.01.2003 r. nieprawidłowo�ci opisane pod poz. d) oraz e) 

nie wyst�piły. 

2.1.2. Gminne Przedsi�biorstwo Komunalne EKO - Babice Spółka z o.o. 

a) Wyst�powały opó�nienia przy windykacji przez Przedsi�biorstwo nale�no�ci od 

podmiotów zalegaj�cych z opłatami za dostawy wody i odbiór �cieków, co miało 

wpływ na nieterminow� spłat� zobowi�za� Przedsi�biorstwa. Brak �rodków 

pieni��nych skutkował powstawaniem znacznych i stale rosn�cych kosztów 

zwi�zanych z zapłat� odsetek za zwłok� w regulowaniu zobowi�za� (str. 16 – 18). 

b) Z opó�nieniem rocznym podj�to działania inicjuj�ce zmian� stawki opłat za wod�, 

która nie zapewniała Przedsi�biorstwu przychodów na poziomie umo�liwiaj�cym 

sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania. Wniosek o dokonanie zmiany 

wielko�ci tych opłat Przedsi�biorstwo zło�yło dopiero w dniu 17 marca 2003 r., 

pomimo �e od 1 marca 2002 r. stawka tej opłaty była ni�sza od stawki jak� 

Przedsi�biorstwo płaciło za wod� kupowan� od Miasta Stołecznego Warszawy  

(str. 18 – 19). 

c) Przedsi�biorstwo nie wywi�zywało si� z obowi�zków wynikaj�cych z ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu 

�cieków6, w zakresie: 

− zawarcia umów ze wszystkimi z odbiorcami wody oraz podmiotami 

odprowadzaj�cymi �cieki (art. 6 ust. 1), 

− opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze� 

wodoci�gowych i kanalizacyjnych (art. 21 ust. 1), 

− niezło�enia w terminie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania �cieków (art. 32 

ust. 1) – str. 19 –20. 

                                                           
5 Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm. 
6 Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm. 
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d) Pomimo dwóch zarz�dze� pokontrolnych wydanych w 2003 r. i 2004 r. przez 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska w Warszawie nie 

uregulowano w cało�ci zaległych opłat za pobór wód podziemnych oraz za 

wprowadzanie �cieków do wód powierzchniowych i za składowanie odpadów. 

Według stanu na dzie� 18 maja 2004 r. zobowi�zania Przedsi�biorstwa 

z powy�szego tytułu wynosiły ogółem 68.631,63 zł, z czego 33.179,21 zł stanowiły 

zobowi�zania powstałe przed 2003 r. (str. 20-21). 

e) Z ponad 2 miesi�cznym opó�nieniem - w stosunku do terminu okre�lonego             

w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci7 – 

Przedsi�biorstwo sporz�dziło sprawozdanie finansowe za rok 2002 (str. 21). 

f) W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowo�ci finansowe na 

ogóln� kwot� 104.131,68 zł, w tym 68.631,63 zł stanowiły zaległo�ci 

Przedsi�biorstwa w tytułu nieodprowadzania opłat za pobór wód podziemnych 

i składowania odpadów, natomiast pozostała kwota (35,5 tys. zł) dotyczyła 

nale�no�ci z tytułu �wiadczonych na rzecz odbiorców usług, w stosunku do których 

wszczynano z opó�nieniem post�powania windykacyjne (str. 17 –18, 20-21). 

2.1.3. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Zielonki  

a) Samowolnie dokonywano przesuni�� �rodków finansowych pomi�dzy 

poszczególnymi pozycjami wydatków okre�lonych w zał�cznikach Nr 1 do umów 

zawartych w latach 2002 - 2003 z Urz�dem Gminy Stare Babice w przedmiocie 

udzielenie dotacji, co stanowiło naruszenie postanowie� tych umów (str. 22). 

b) Nie przestrzegano obowi�zuj�cych w Klubie zasad prowadzenia ewidencji 

ksi�gowej w zakresie ksi�gowania kosztów realizacji zada� obj�tych 

dofinansowaniem ze �rodków dotacji, co  skutkowało niezgodno�ci� danych 

zawartych w ewidencji i rozlicze� wykorzystanych dotacji, które przekazywano do 

Urz�du Gminy Stare Babice (str. 22). 

c) Nie stwierdzono nieprawidłowo�ci w zakresie wykorzystania przez Klub 

nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� Gminy Stare Babice (str. 22). 

                                                           
7 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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2.2. Wnioski 

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybie� i nieprawidłowo�ci Najwy�sza 

Izba Kontroli Delegatura w Warszawie w wyst�pieniach pokontrolnych skierowanych do 

kierowników jednostek kontrolowanych sformułowała nast�puj�ce wnioski: 

      2.2.1.  Urz�d Gminy Stare Babice: 

− okre�lanie w umowach o udzielenie dotacji szczegółowego opisu zada� obj�tych 

dofinansowaniem zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; 

− rozliczanie dotacji na zasadach okre�lonych w umowach oraz egzekwowanie 

pisemnego uzgadniania wszelkich zmian w sposobie ich realizacji; 

− ustalanie ceny nieruchomo�ci przeznaczonej do sprzeda�y na zasadach okre�lonych 

w ustawie o gospodarce nieruchomo�ciami;  

− wyeliminowanie przypadków sprzeda�y nieruchomo�ci z naruszeniem art. 136 

ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami; 

− kontrasygnowanie przez skarbnika Gminy lub osob� przez niego upowa�nion� 

wszystkich umów powoduj�cych powstanie zobowi�za� pieni��nych. 

− podawanie w ogłoszeniach o organizowanych przetargach nieograniczonych 

wszystkich wymaganych informacji. 

      2.2.2.  W Gminnym Przedsi�biorstwie Komunalnym EKO-Babice Spółka z o.o.: 

− kontynuowania działa� w celu zapewnienia rentowno�ci Przedsi�biorstwa, w tym 

m.in.: 

• prowadzenie skutecznych działa� windykacyjnych wobec odbiorców wody 

i dostawców �cieków zalegaj�cych z opłatami z tego tytułu,  

• okre�lanie wysoko�ci cen za dostarczanie wody i odprowadzanie �cieków  

na poziomie umo�liwiaj�cym sfinansowanie kosztów realizacji poszczególnych 

zada�, 

• zmniejszanie strat wody w sieci wodoci�gowej; 

− opracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych 

i kanalizacyjnych – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków; 

− zawarcie umów ze wszystkimi odbiorcami wody i dostarczycielami �cieków 

stosownie do wymogów z art. 6 ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 powołanej wy�ej ustawy;  
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− uregulowanie wraz z nale�nymi odsetkami za zwłok� zaległych opłat za pobór wód 

podziemnych, wprowadzanie �cieków do wód powierzchniowych oraz za 

składowanie odpadów; 

− sporz�dzanie sprawozda� finansowych w terminach okre�lonych w ustawie 

o rachunkowo�ci. 

      2.2.3.  W Ludowym Klubie Sportowym „Naprzód” Zielonki: 

− uzgadnianie wszelkich zmian w sposobie realizacji umów o przyznanie dotacji na 

zasadach okre�lonych w tych umowach; 

− prowadzenie ewidencji ksi�gowej zgodnie z zasadami okre�lonymi w Zakładowym 

Planie Kont oraz zapewnienie zgodno�ci tej ewidencji z rozliczeniami dotycz�cymi 

wykorzystania dotacji. 

3. Wa�niejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego 

a) Urz�d Gminy Stare Babice 

Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych8 jednostki samorz�du terytorialnego i ich organy oraz zwi�zki zaliczone 

zostały do sektora finansów publicznych. Stosownie do postanowie� art. 4 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych9, jednostki 

sektora finansów publicznych zobowi�zane były do stosowania ustawy przy 

udzielaniu zamówie� na dostawy, usługi i roboty budowlane. W art. 30 ustawy 

okre�lono elementy jakie zawiera� powinno ogłoszenie o przetargu 

nieograniczonym. Naruszenie zasad lub trybu przy udzielaniu zamówie� 

publicznych przez przedstawicieli jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych skutkuje odpowiedzialno�ci� za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 12 powołanej wy�ej ustawy o finansach 

publicznych. Ustawa ta reguluje równie� kwestie zwi�zane z udzielaniem przez 

jednostki samorz�du terytorialnego dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych na realizacj� zada� zleconych (art. 71 ust. 1). 

Udzielenie takiej dotacji powinno zosta� poprzedzone zawarciem pomi�dzy 

                                                           
8 Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. 
9 Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm. 
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jednostk� samorz�du terytorialnego a jednostk� niezaliczan� do sektora finansów 

publicznych, stosown� umow�, która na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy 

powinna okre�la� szczegółowy opis zadania jakie ma zosta� zrealizowane 

z przyznanych �rodków dotacji. 

Podstawowym aktem prawnym okre�laj�cym zasady gospodarowania 

nieruchomo�ciami stanowi�cymi własno�� jednostek samorz�du terytorialnego jest 

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami10. Tryb ustalania 

cen, opłat i rozliczania za sprzedan� nieruchomo�� okre�la rozdział 8 tej ustawy. 

Stosownie do postanowie� art. 67 ust. 1 (stan prawny przez dniem 22 wrze�nia 

2004 r.) cena nieruchomo�ci ustalana jest na podstawie jej warto�ci okre�lonej przez 

rzeczoznawc� maj�tkowego. Zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomo�ci 

okre�lone zostały m.in. w art. 136 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami, na 

podstawie którego nieruchomo�� wywłaszczona nie mo�e by� u�yta na cel inny ni� 

okre�lony w decyzji o wywłaszczeniu. Zagadnienia dotycz�ce gospodarowania 

mieniem komunalnym uregulowane zostały w rozdziale 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz�dzie gminnym11. O�wiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie 

zarz�du mieniem składa jednoosobowo wójt albo działaj�cy na podstawie jego 

upowa�nienia zast�pca wójta samodzielnie albo wraz z upowa�nion� osob� (art. 46 

ust. 1 ustawy). W przypadku czynno�ci prawnej mog�cej spowodowa� powstanie 

zobowi�za� pieni��nych do jej skuteczno�ci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika 

gminy lub osoby przez niego upowa�nionej (art. 46 ust. 3 ustawy o samorz�dzie 

gminnym). 

b) Gminne Przedsi�biorstwo Komunalne EKO Babice Spółka z o.o. 

Stosownie do postanowie� art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz�dzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie 

wodoci�gów i zaopatrzenia w wod�, kanalizacji, usuwania i oczyszczania �cieków 

komunalnych nale�y do zada� własnych gminy. Zasady i formy gospodarki 

komunalnej jednostek samorz�du terytorialnego polegaj�ce na wykonywaniu przez 

nie zada� własnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorz�dowej okre�la ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej12. 

Gospodarka komunalna mo�e by� prowadzona przez jednostk� samorz�du 

                                                           
10 Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm. 
11 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
12 Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm. 
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terytorialnego w formach zakładu bud�etowego lub spółek prawa handlowego (art. 2 

ustawy). Zasady i warunki zaopatrzenia w wod� przeznaczon� do spo�ycia przez 

ludzi oraz zbiorowego odprowadzania �cieków uregulowano w ustawie z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu 

�cieków.13 Dostawa wody lub odprowadzanie �cieków odbywa si� na podstawie 

umowy zawartej pomi�dzy przedsi�biorstwem wodoci�gowo-kanalizacyjnym 

a odbiorc� usługi (art. 6 ust. 1 ustawy). Umowa okre�la m.in. sposoby i terminy 

wzajemnych rozlicze� (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy). W przypadku nie uiszczenia przez 

odbiorc� usługi stosownej opłaty przez pełne dwa okresy obrachunkowe nast�puj�ce 

po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na podstawie art. 

8 ust. 1 ustawy, przedsi�biorstwo wodoci�gowo-kanalizacyjne jest uprawnione do 

odci�cia wody lub zamkni�cia przył�cza kanalizacyjnego. Stosownie do 

postanowie� art. 21 powołanej wy�ej ustawy przedsi�biorstwo wodno-kanalizacyjne 

zobowi�zane jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych b�d�cych w jego posiadaniu, 

okre�laj�cego m.in. planowany zakres usług, nakłady inwestycyjne, przedsi�wzi�cia 

racjonalizuj�ce zu�ycie wody i wprowadzanie �cieków. 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 marca 2002 r. w sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 

oraz warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe 

odprowadzanie �cieków14 przedsi�biorstwo wodoci�gowo-kanalizacyjne 

uprawnione jest do kalkulowania taryf cenowych i stawek opłat na poziomie 

zapewniaj�cym uzyskanie przychodów zapewniaj�cych samofinansowanie si�  

działalno�ci. Działalno�� w powy�szym zakresie przedsi�biorstwo powinno 

prowadzi� na podstawie stosownego zezwolenia udzielonego przez wójta gminy. 

Wniosek o wydanie zezwolenia przedsi�biorstwo stosownie do postanowie� art. 32 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu 

�cieków powinno zło�y� w terminie 6 miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie powołanego 

wy�ej aktu (tj. do dnia 15.07.2002 r.). 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci15 

przedsi�biorstwo komunalne zobowi�zane było do stosowania przepisów tego aktu, 

                                                           
13 Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm. 
14 Dz. U. Nr 26, poz. 257 
15 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm. 
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w tym m.in. do sporz�dzania rocznego sprawozdania finansowego nie pó�niej ni� 

w ci�gu 3 miesi�cy od dnia bilansowego. 

c) Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Zielonki  

Zasady funkcjonowania stowarzysze� kultury fizycznej okre�la ustawa z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej16. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy, 

jednostki samorz�du terytorialnego realizuj� zadania w zakresie kultury fizycznej 

jako zadania własne. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(art. 118 ust. 1) umo�liwia podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych otrzymywanie z bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego dotacji na 

cele publiczne zwi�zane z realizacj� zada� tej jednostki. Zlecenie zadania 

i udzielenie dotacji nast�puje na podstawie zawartej umowy. Stosownie do 

postanowie� art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych umowa powinna 

zawiera� opis zadania na jakie przeznaczono �rodki dotacji. Umowy zawieraj� 

zazwyczaj zapisy nakładaj�ce na strony zachowanie formy pisemnej w przypadkach 

zmiany ich postanowie� oraz stosowne zał�czniki okre�laj�ce szczegółowo 

rodzajow� struktur� wydatków finansowanych z dotacji. Stowarzyszenia kultury 

fizycznej i sportu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 zobowi�zane s� do stosowania 

ustawy o rachunkowo�ci, co wi��e si� z ustaleniem zakładowego planu kont 

stanowi�cego instrukcj� okre�laj�c� zasady organizacji i prowadzenia 

rachunkowo�ci. 

3.2.  Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Urz�d Gminy Stare Babice 

a) Kontrol� obj�to umowy zawarte przez Urz�d w latach 2002 - 2003 z Ludowym 

Klubem Sportowym „Naprzód” Zielonki, na podstawie których podmiotowi temu 

udzielono dotacji celowych na kwot� ogółem  560 tys. zł (po 280 tys. zł w 2002 r. 

i 2003 r.). 

W ocenie NIK zawarte umowy nie spełniały wymogów art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym umowa 

o przyznanie dotacji powinna okre�la� szczegółowy opis zadania. 

                                                           
16 Dz. U. Nr 81, poz. 889 ze zm. 
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W umowach nie zamieszczono zapisów okre�laj�cych szczegółowy zakres rzeczowy 

zada�, które miały by� sfinansowane ze �rodków przyznanych dotacji, tj. np. ilo�ci 

i rodzajów zaj�� sportowych oraz wyszczególnienia imprez sportowo – 

rekreacyjnych z podaniem ich kosztów jednostkowych. Nie okre�lono w nich 

równie� zasad rozliczania kosztów po�rednich w koszty poszczególnych rodzajów 

zada� obj�tych dofinansowaniem, co umo�liwiało Klubowi rozliczanie tych 

kosztów według własnego uznania.  

Wójt Gminy Stare Babice wyja�niał m.in., �e: 

− ustawa o finansach publicznych nie precyzuje w sposób jednoznaczny na czym 

ma polega� szczegółowy opis zadania, pozostawiaj�c to ocenie stronom umowy, 

− wykaz zada� realizowanych przez Klub wynikał z wieloletniej współpracy 

Gminy z Klubem i wypracowania kalendarza imprez sportowych corocznie 

organizowanych przez Gmin�, 

− sprawozdania przedstawiane Gminie dwa razy do roku stanowiły 

doprecyzowanie zakresu zada� jakich wykonania oczekiwała Gmina od Klubu. 

Zdaniem NIK powy�szy sposób okre�lania zada� obj�tych dofinansowaniem  

w formie dotacji celowej nie spełniał wymogów okre�lonych w przywołanym wy�ej 

art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

b) Przedstawiane przez Klub rozliczenia finansowe z wydatkowania �rodków dotacji 

przyjmowane były przez Urz�d, pomimo nieprzestrzegania przez Klub struktury 

rodzajowej wydatków okre�lonej w zał�cznikach do zawartych umów. NIK nie 

kwestionuje zasadno�ci dokonywanych zmian w sposobie wykorzystania �rodków 

dotacji. Jednak�e zgodnie z § 9 umów, wszelkie ich zmiany mogły by� dokonywane 

jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. Zał�czniki Nr 1 stanowiły 

integraln� cz��� tych umów. Umowy nie zawierały zapisów uprawniaj�cych Klub 

do samodzielnego przesuwania �rodków pomi�dzy poszczególnymi pozycjami 

wydatków okre�lonych w tym zał�czniku. 

Przykładowo w 2002 r. rozliczono jako wydatkowane ze �rodków dotacji wypłaty 

za delegacje s�dziowskie w kwocie 6.707 zł oraz wydatki na organizacj� obozów 

w kwocie 3.802 zł, podczas gdy zgodnie z zał�cznikiem Nr 1 do umowy Nr 21/2002 

z dnia 25 stycznia 2002 r. wielko�ci wydatków ze �rodków dotacji na te cele 

okre�lono w wysoko�ci 3000 zł dla ka�dej z tych pozycji.  

W 2003 r. ze �rodków dotacji sfinansowano wydatki na zakup artykułów 

sportowych na kwot� 21.870,81 zł, wydatki na opłaty dla Mazowieckiego Zwi�zku 
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Piłki No�nej (MZPN) na kwot� 12.233 zł, wydatki na delegacje s�dziowskie – 

5.971 zł, podczas gdy zgodnie z zał�cznikiem Nr 1 do umowy Nr 70/03 z dnia 

20 marca 2003 r. wydatki na te cele wynosi� miały odpowiednio 4.000 zł (zakup 

artykułów sportowych); 3.000 zł (opłaty MZPN); 3000 zł (delegacje s�dziowskie). 

Ni�sze, ani�eli uj�te w zał�cznikach Nr 1 do umów były natomiast wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� sfinansowane ze �rodków dotacji. 

W 2002 r. rozliczono wydatkowanie na ten cel kwoty 84.984 zł, a w 2003 r.  

- 65.754,11 zł, podczas gdy okre�lone w ww. zał�cznikach limity tych wydatków 

wynosiły po 90.000 zł.  

c) Ustalono, �e warto�� i cen� 9 działek zlokalizowanych w miejscowo�ci 

Lachtorzewo, przeznaczonych do sprzeda�y pod zabudow� mieszkaniow� 

jednorodzinn�, Urz�d ustalił w oparciu o wycen� dokonan� przez rzeczoznawc� 

maj�tkowego, ale dotycz�c� wyceny działek poło�onych w bezpo�rednim 

s�siedztwie, co było niezgodne z przepisami art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami, na podstawie którego cen� nieruchomo�ci 

ustala si� na podstawie jej warto�ci okre�lonej przez rzeczoznawc� maj�tkowego.  

W pozostałych kontrolowanych przypadkach, dot. sprzeda�y gruntów 

zlokalizowanych we wsi Lipkowo nie stwierdzono tego rodzaju nieprawidłowo�ci. 

W przypadku zbycia za kwot� 1.283.288,40 zł nieruchomo�ci o powierzchni 

19.200 m2 we wsi Stare Babice na rzecz Fundacji Innowacja WSSE stwierdzono, �e 

sprzeda�y cz��ci powy�szej nieruchomo�ci, tj. działki Nr ew. 563/1 o powierzchni 

773 m2, dokonano z naruszeniem postanowie� art. 136 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomo�ciami, który stanowi, �e nieruchomo�� wywłaszczona nie mo�e by� 

u�yta na inny cel ni� okre�lony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba �e poprzedni 

wła�ciciel lub jego spadkobierca nie zło�� wniosku o zwrot tej nieruchomo�ci. 

W powy�szym przypadku Urz�d został poinformowany przed zawarciem w dniu 

8 lipca 2002 r. umowy sprzeda�y o prowadzonym przez starost� powiatu 

warszawskiego zachodniego post�powaniu o zwrot tej działki, na wniosek 

spadkobierczyni byłych wła�cicieli. W dniu 20 czerwca 2002 r. wpłyn�ło bowiem 

do Urz�du Gminy pismo Powiatowego Centrum Geodezji Gospodarki 

Nieruchomo�ciami i Katastru o przesłanie akt wywłaszczeniowych dotycz�cych 

działki Nr 536/1, w zwi�zku z wnioskiem o zwrot nieruchomo�ci. 
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W decyzji Nr 491/2003 z dnia 24 listopada 2003 r., któr� starosta powiatu 

Warszawskiego – Zachodniego, umorzył post�powanie w sprawie zwrotu tej działki, 

z uwagi na fakt, �e ww. nieruchomo�� nie stanowi obecnie własno�ci Skarbu 

Pa�stwa ani jednostki samorz�du terytorialnego, wskazano jednocze�nie, �e w dniu 

zawierania umowy sprzeda�y Urz�d Gminy posiadał informacje o tocz�cym si� 

post�powaniu o zwrot przedmiotowej nieruchomo�ci. 

d) Stwierdzono, �e �adna z 10 umów zawartych w 2002 r. w zakresie udzielenia 

zamówie� publicznych dotycz�cych utwardzenia nawierzchni ulic nie posiadała 

kontrasygnaty skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa�nionej, co stanowiło 

naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym. 

Koszty jakie poniosła Gmina z tytułu realizacji tych umów wyniosły ogółem 

357.174,56 zł (brutto). Stosownie do regulacji zawartej w powołanym wy�ej art. 46 

ust. 3, je�eli czynno�� prawna mo�e spowodowa� powstanie zobowi�za� 

pieni��nych do jej skuteczno�ci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub 

osoby przez niego upowa�nionej. 

Wójt Gminy wyja�nił, �e brak kontrasygnaty Skarbnika Gminy spowodowanych był 

długotrwał� chorob� i brakiem zast�pstwa. Stosowne upowa�nienie zostało 

przyznane kierownikowi Referatu Finansowego Gminy, ale ju� po podpisaniu tych 

umów. 

e) W 2002 r. Urz�d Gminy w celu wyłonienia wykonawców robót polegaj�cych na 

utwardzeniu nawierzchni ulic zamie�cił ogłoszenia o organizowanych przetargach 

nieograniczonych nie umieszczaj�c wbrew obowi�zkowi okre�lonemu w art. 30 

pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 

w dziewi�ciu ogłoszeniach dotycz�cych tych zamówie�, informacji o po��danym 

lub wymaganym terminie realizacji zamówienia publicznego, o warunkach 

wymaganych od wykonawców oraz kryteriach oceny ofert. Ł�czna warto�� robót 

wykonanych w powy�szym zakresie wyniosła 345.190,56 zł. 

Wójt Gminy wyja�nił, �e brak podania wy�ej wymienionych informacji 

w ogłoszeniach  „wynikał z niedopatrzenia”. 

3.2.2. Gminne Przedsi�biorstwo Komunalne EKO-Babice Spółka z o.o. 

a) W badanym okresie Przedsi�biorstwo osi�gało ujemne wyniki finansowe, pomimo 

zysku ze sprzeda�y. W 2002 r. Przedsi�biorstwo poniosło strat� netto w wysoko�ci 
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19,5 tys. zł, a w 2003 r. - 19,0 tys. zł, uzyskuj�c jednocze�nie w 2002 r. dodatni 

wynik finansowy ze sprzeda�y w wysoko�ci 52,8 tys. zł, a w 2003 r. - 129,4 tys. zł.  

Jedn� z głównych przyczyn ponoszenia strat były wysokie i stale rosn�ce koszty 

finansowe Przedsi�biorstwa z tytułu zapłaty odsetek za zwłok� w regulowaniu 

zobowi�za� (w 2002 r. - 26,6 tys. zł, w 2003 r. - 110,5 tys. zł), co wynikało z braku 

�rodków finansowych na ich terminow� spłat�. Wysoko�� zobowi�za� 

wymagalnych Przedsi�biorstwa na koniec 2002 r. wyniosła 732 tys. zł i w stosunku 

do stanu na koniec 2001 r. zwi�kszyła si� o kwot� 371 tys. zł. Zmniejszenie 

w 2003 r. wielko�ci tych zobowi�za� do kwoty 568 tys. zł mo�liwe było dzi�ki 

�rodkom finansowym przekazanym przez Gmin� Stare Babice, w ramach 

podniesienia wielko�ci kapitału zakładowego Przedsi�biorstwa ze 100 do             

400 tys. zł.  

Znaczn� cz��� zobowi�za� wymagalnych stanowiły zobowi�zania wobec ZUS, 

które na koniec 2002 r. wynosiły 255 tys. zł (co stanowiło 34,8% zobowi�za� 

wymagalnych ogółem), a na koniec 2003 r. odpowiednio - 301 tys. zł (53,0%).  

W ocenie NIK jednym z głównych powodów braku �rodków finansowych 

potrzebnych na regulowanie zobowi�za� było utrzymywanie si� stosunkowo 

wysokich nale�no�ci krótkookresowych Przedsi�biorstwa, na które składały si� 

głównie nieuregulowane opłaty za dostawy wody i odbiór �cieków. Według stanu na 

koniec 2002 r. nale�no�ci te wynosiły 664,3 tys. zł (co stanowiło 25,5% przychodów 

tej jednostki w tym roku - 2.609,2 tys. zł), a na koniec 2003 - 604,0 tys. zł (19,4%; 

3.112,2 tys. zł). Udział nale�no�ci w aktywach Przedsi�biorstwa wynosił na koniec 

2002 r. - 72,9%, a na koniec 2003 r. - 52,3%. 

NIK negatywnie oceniła wyst�powanie opó�nie� przy podejmowaniu przez 

Przedsi�biorstwo działa� windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegaj�cych 

z opłatami za wod� i �cieki – bowiem w sytuacji gdy Przedsi�biorstwo nie posiadało 

wystarczaj�cych �rodków finansowych na regulowanie własnych zobowi�za�, było 

to działaniem niegospodarnym.  

Według stanu na dzie� 30.04.2004 r. Przedsi�biorstwo posiadało nale�no�ci 

powstałe jeszcze przed 2003 r. w stosunku do 387 podmiotów zalegaj�cych 

z opłatami za dostawy wody na kwot� ogółem 70,8 tys. zł, oraz w stosunku do 

52 podmiotów zalegaj�cych z opłat� za odbiór �cieków na kwot� ogółem            

25,6 tys. zł. W 2003 r. Przedsi�biorstwo umorzyło z powodu przedawnienia, 

nale�no�ci w stosunku do 194 osób na kwot� 6,6 tys. zł.  
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Analiza działa� windykacyjnych wobec 10 najwi�kszych dłu�ników, których 

zobowi�zania za lata 2001 - 2003, według stanu na dzie� 19.04.2004 r., wynosiły 

43,9 tys. zł wykazała, �e Przedsi�biorstwo podj�ło w tych przypadkach działanie 

windykacyjne (polegaj�ce m.in. na wysłaniu wezwania do zapłaty) w terminie do 

2 miesi�cy tylko w odniesieniu do zalegaj�cych z zapłat� (kwoty 8,4 tys. zł). 

W odniesieniu do zalegaj�cych z zapłat� (kwoty 14,0 tys. zł) - działania takie 

podj�to dopiero w okresie od 2 do 4 miesi�cy po wystawieniu faktury, w przypadku 

zalegaj�cych z zapłat� (3 faktury na kwot� 7,1 tys. zł) - w okresie od 4 do 

6 miesi�cy, w przypadku kolejnych 3 (na kwot� 3,6 tys. zł) - od 6 do 10 miesi�cy. 

W jednym przypadku wezwanie do zapłaty wysłano po 23 miesi�cach od daty 

wystawienia faktury na kwot� 4,6 tys. zł. W pozostałych 7 przypadkach 

dotycz�cych powstałych w II połowie 2003 r. nale�no�ci na kwot� ogółem             

6,2 tys. zł, nie podejmowano do dnia kontroli, tj. 19.05.2004 r., �adnych działa� 

windykacyjnych.  

W badanym okresie (lata 2002 – 2003) Przedsi�biorstwo nie korzystało z uprawnie� 

wynikaj�cych z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� 

i zbiorowym odprowadzaniu �cieków w zakresie odci�cia dostawy wody lub 

zamkni�cia przył�czy kanalizacyjnych odbiorcom, którzy nie uiszczali stosownych 

opłat. 

Podj�cie przez Przedsi�biorstwo w styczniu 2004 r. po raz pierwszy działa� wobec 

24 dłu�ników, polegaj�cych na poinformowaniu wójta Gminy oraz zalegaj�cych  

z zapłatami o zamiarze odci�cia dostaw wody i zamkni�cia przył�czy 

kanalizacyjnych w przypadku nie uregulowania zaległych opłat spowodowało, �e do 

czasu zako�czenia kontroli NIK wi�kszo�� z nich (17) uregulowało swoje 

zaległo�ci, a 2 dalszych rozpocz�ło ich spłat� w ratach.  

b) Obowi�zuj�ce w badanym okresie wysoko�ci cen za �wiadczone usługi w zakresie 

dostaw wody i odbioru �cieków zostały ustalane przez Rad� Gminy (w oparciu 

o wnioski Przedsi�biorstwa) uchwałami - XXXV/406(407)/2001 z dnia 27 grudnia 

2001 r. oraz VII/41/03 z dnia 15 maja 2003 r.  

Stwierdzono jednak, �e ustalone ceny za dostawy wody nie zapewniały uzyskania 

przez Przedsi�biorstwo przychodów na poziomie umo�liwiaj�cym sfinansowanie 

kosztów realizacji tego zadania. W 2002 r. na dostawie wody Przedsi�biorstwo 

poniosło strat� w wysoko�ci 82,7 tys. zł, a w 2003 r. - w wysoko�ci 57,6 tys. zł.  
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Jednocze�nie z tytułu odbioru �cieków uzyskiwano w tym okresie dodatnie wyniki 

finansowe: w 2002 r. – zysk w wysoko�ci 410,1 tys. zł, a w 2003 r. – w wysoko�ci 

420,4 tys. zł.  

Wskazuje to, �e ustalone stawki opłat za dostawy wody i odbiór �cieków nie 

spełniały wymogu okre�lonego w § 13 ust. 2 pkt 1 rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku 

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie w wod� 

i zbiorowe odprowadzanie �cieków, zgodnie z którym taryfowe ceny i stawki opłat 

powinny by� kalkulowane w taki sposób, �eby umo�liwi� sfinansowanie kosztów 

realizacji poszczególnych zada�, z przychodów z tej działalno�ci. 

Nale�y zaznaczy�, �e cena sprzeda�y wody przez Przedsi�biorstwo w okresie od 

1 marca 2002 r. do 31 maja 2003 r. (1,99 zł brutto) była ni�sza od ceny zakupu tej 

wody od Miasta Stołecznego Warszawy (2,16 zł brutto). Z tego �ródła pochodziło 

od 20 do 25% wody dostarczanej do gminnej sieci wodoci�gowej w latach 2002 – 

2003. 

W ocenie NIK, Przedsi�biorstwo zbyt długo w tej sytuacji zwlekało ze zło�eniem 

wniosku o zatwierdzenie nowych taryf opłat za wod�. Stosowny wniosek w tym 

zakresie zło�ony został dopiero w dniu 17 marca 2003 r. 

W oparciu o ten wniosek Rada Gminy uchwał� Nr VII/41/03 z dnia 15 maja 2003 r. 

zatwierdziła cen� za wod� w wysoko�ci 2,10 zł (netto) za 1 m³. Natomiast od 

1 czerwca 2004 r. Rada Gminy uchwał� Nr XVII/119/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

zatwierdziła cen� 1 m³ wody w wysoko�ci 2,33 zł (netto). 

Prezes Zarz�du Przedsi�biorstwa stwierdził m.in., �e termin zło�enia wniosku 

wynikał z konieczno�ci uzyskania bazowych danych o kosztach funkcjonowania 

zmodernizowanej oczyszczalni �cieków, chocia� za pierwszych 6 kolejnych 

miesi�cy jej funkcjonowania. 

Powy�sza wyja�nienia nie zmieniaj� jednak oceny NIK, i� zbyt długo zwlekano 

z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf opłat za dostarczan� wod� w sytuacji 

ponoszenia strat na działalno�ci prowadzonej w tym zakresie.   

c) Przedsi�biorstwo nie opracowało do czasu zako�czenia kontroli NIK, wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych, pomimo 

i� obowi�zek taki wynikał z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków.  
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Prezes Zarz�du Przedsi�biorstwa wyja�niał m.in., �e nie sporz�dzono ww. planu 

poniewa� wła�cicielem stacji uzdatniania wody, oraz sieci wodoci�gowej 

i kanalizacyjnej jest gmina Stare Babice i wszystkie inwestycje dotycz�ce tej 

infrastruktury s� realizowane przez Urz�d Gminy Stare Babice. 

NIK nie podziela ww. stanowiska, poniewa� zgodnie z przywołanym wy�ej art. 21 

ust. 1 ustawy, przedsi�biorstwa wodoci�gowo kanalizacyjne maj� obowi�zek 

sporz�dzania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych 

i kanalizacyjnych w odniesieniu do urz�dze� znajduj�cych si� w ich posiadaniu. 

Ponadto według stanu na dzie� 30 kwietnia 2004 r. Przedsi�biorstwo wbrew 

obowi�zkowi wynikaj�cemu z art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków nie zawarło pisemnych umów 

z 69 odbiorcami wody (co stanowiło 1,8 % ogółu odbiorców wody - 3789) oraz 

z 87 podmiotami odprowadzaj�cymi �cieki (tj. 7,5% z 1164 podmiotów 

odprowadzaj�cych �cieki), w  tym w 83 przypadkach dotyczyło to podmiotów 

(osób), które korzystały z tych �wiadcze� jeszcze przed 2003 r. 

Prezes Zarz�du Przedsi�biorstwa wyja�nił m.in., �e przyczyn� nie podpisania umów 

był brak inwentaryzacji geodezyjno – podwykonawczej przył�czy, któr� to 

dokumentacj� mieszka�cy sukcesywnie dostarczaj�. 

Ustalono równie�, �e dopiero w dniu 19 lutego 2003 r. Przedsi�biorstwo 

zło�yło wniosek do Wójta Gminy Stare Babice o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania 

�cieków, mimo i� zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� 

i zbiorowym odprowadzaniu �cieków zobowi�zane było do zło�enia takiego 

wniosku, w terminie 6 miesi�cy od daty wej�cia w �ycie tej ustawy, tj. do dnia 

15 lipca 2002 r. W oparciu o ten wniosek Decyzj� Nr 311/2003 z dnia 7 kwietnia 

2003 r. Wójt Gminy Stare Babice wydał Przedsi�biorstwu przedmiotowe 

zezwolenie. 

d) Przedsi�biorstwo nie zrealizowało zarz�dzenia pokontrolnego Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska w Warszawie (MWIO�) z dnia  

1 lipca 2003 r. (po kontroli przeprowadzonej w okresie od 29 maja do 23 czerwca 

2003 r.), oraz kolejnego zarz�dzenia pokontrolnego MWIO� z dnia 22 kwietnia 

2004 r. dotycz�cego uiszczenia zaległych opłat (z odsetkami za zwłok�) za pobór 
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wód podziemnych, za wprowadzanie �cieków do wód powierzchniowych oraz za 

składowanie odpadów.  

Według stanu na dzie� 18 maja 2004 r. zobowi�zania Przedsi�biorstwa z tytułu ww. 

opłat wynosiły ogółem 68.631,63 zł, z czego 33.179,21 zł stanowiły zobowi�zania 

powstałe przed 2003 r.  

Ponadto MWIO� wnioskował o ograniczenie strat wody z wodoci�gu gminnego, 

które były bardzo wysokie (w 2001 r. wynosiły 31,4%). Ustalenia kontroli 

wykazały, �e poziom strat wody zmniejszył si� do 27% w 2003 r., ale nadal był 

wysoki. 

e) Z naruszeniem terminu okre�lonego w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze�nia 

1994 r. o rachunkowo�ci sporz�dzone zostało sprawozdanie finansowe 

Przedsi�biorstwa za 2001 r. Sprawozdanie sporz�dzono w dniu 14 czerwca 2002 r., 

tj. po upływie ponad 2 miesi�cy od ustawowego terminu okre�lonego w art. 52 

ust. 1 powołanej wy�ej ustawy. 

Prezes Zarz�du Przedsi�biorstwa wyja�niał, �e opó�nienie w sporz�dzeniu 

powy�szego sprawozdania, spowodowane było chorob� Głównej Ksi�gowej. 

W odniesieniu do ww. wyja�nie� nale�y wskaza�, �e zgodnie z art. 51 ust. 1 

przywołanej wy�ej ustawy, kierownik jednostki zapewnia sporz�dzenie rocznego 

sprawozdania finansowego nie pó�niej ni� w ci�gu 3 miesi�cy od dnia bilansowego 

i przedstawia je wła�ciwym organom. Ww. przepis nie zawiera wyj�tków, tak wi�c 

Prezes Zarz�du Przedsi�biorstwa zobowi�zany był do takiego zorganizowania pracy 

w powy�szej sytuacji, aby zapewni� sporz�dzenie sprawozdania finansowego 

w ustawowym terminie.  

3.2.3. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Zielonki 

a) Otrzymane przez Klub w latach 2002 - 2003 dotacje celowe z Urz�du Gminy Stare 

Babice, w kwocie ogółem 560 tys. zł, wykorzystane zostały na dofinansowanie 

kosztów bezpo�rednich i po�rednich zwi�zanych z realizacj� zada�, okre�lonych 

w umowach, dotycz�cych m.in. szkolenia dzieci i młodzie�y oraz organizacji 

imprez sportowo – rekreacyjnych. 

Klub nie stosował si� jednak do wymogów okre�lonych w zał�czniku Nr 1 do tych 

umów ustalaj�cych struktur� wydatków, na które przeznaczona miała by� dotacja 
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w poszczególnych latach, pomimo �e umowy nie zawierały zapisów uprawniaj�cych 

Klub do samodzielnego przesuwania �rodków pomi�dzy poszczególnymi pozycjami 

wydatków okre�lonych w tym zał�czniku. Klub przesuni�� takich dokonywał. 

Zgodnie z zapisami umów o przyznanie dotacji, wszelkie ich zmiany mogły by� 

dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci (§ 9). Zał�cznik 

Nr 1 stanowił integraln� cz��� tych umów (§ 10).  

b) Stwierdzono wyst�powanie niezgodno�ci pomi�dzy danymi zawartymi w ewidencji 

ksi�gowej Klubu okre�laj�cej koszty realizacji poszczególnych zada�, 

z  przedstawianymi przez t� jednostk� do Urz�du Gminy rozliczeniami 

z wykorzystania �rodków dotacji. Przykładowo zgodnie z rozliczeniami Klub 

wydatkował ze �rodków dotacji Gminy w poszczególnych latach badanego okresu 

po 75 tys. zł na działalno�� uczniowskich klubów sportowych, podczas gdy zgodnie 

z ewidencj� na koncie 502 „koszty działalno�ci UKS”, poniesione w tym zakresie 

w 2002 r. koszty wynosiły - 49.929,31 zł, a w 2003 r. - 68.564,47 zł. Przyczyn� 

powy�szej sytuacji było nieprzestrzeganie przez Klub zasad prowadzenia ewidencji 

ksi�gowej ustalonych w obowi�zuj�cym od dnia 1 stycznia 2002 r. „Zakładowym 

Planie Kont”, okre�laj�cych sposób rozliczania kosztów wspólnych w koszty 

poszczególnych typów (rodzajów) działalno�ci prowadzonej przez t� jednostk� na 

kontach ksi�gowych tzw. „Zespołu Kont 5”. Ustalono bowiem, �e koszty te nie były 

rozliczane na poszczególne konta analityczne tego Zespołu w relacji do 

uzyskiwanych przychodów z poszczególnych rodzajów działalno�ci – jak to miało 

si� odbywa� zgodnie z Zakładowym Planem Kont.  

c) Nie stwierdzono nieprawidłowo�ci w zakresie wykorzystania przez Klub 

nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� Gminy Stare Babice. Stwierdzono, �e sposób 

u�ytkowania tych nieruchomo�ci był zgodny z zasadami okre�lonymi w umowie 

zawartej z Gmin� w dniu 14 czerwca 2002 r. oraz aneksie z dnia 16 stycznia 2003 r. 

4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonych kontrolach 

4.1. Post�powanie kontrolne i działania podj�te po zako�czeniu 

kontroli 

4.1.1 W trakcie post�powania kontrolnego prowadzonego w jednostkach wymienionych 

w niniejszej informacji, nie wyst�piły przypadki odmowy podpisania protokołu 

kontroli. 
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Zastrze�enia do protokołu kontroli zło�ył Prezes Gminnego Przedsi�biorstwa 

Komunalnego „EKO – Babice” Spółka z o.o. Zastrze�enia te zostały uwzgl�dnione 

w cało�ci przez kontroluj�cych. 

W wyniku przeprowadzonych trzech kontroli skierowano trzy wyst�pienia 

pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych.  

Zastrze�enia do wyst�pienia pokontrolnego, na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy 

o NIK, zgłosił Prezes Zarz�du Gminnego Przedsi�biorstwa Komunalnego „EKO – 

Babice” Spółka z o.o. Powołana w celu rozpatrzenia zastrze�e� Komisja Odwoławcza 

uwzgl�dniła zastrze�enia w cz��ci, wprowadzaj�c w wyst�pieniu pokontrolnym 

stosowne zmiany. Postanowieniem z dnia 15 wrze�nia 2004 r. uchwała Komisji 

Odwoławczej została zatwierdzona przez Wiceprezesa NIK.  

4.1.2 Najwy�sza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie otrzymała odpowiedzi na 

przekazane kierownikom jednostek kontrolowanych wyst�pienia pokontrolne,  

w których poinformowano o podj�tych działaniach na rzecz realizacji wniosków 

pokontrolnych. 

Wójt Gminy Stare Babice poinformował m.in. �e: 

− od 2004 r. dotacje na realizacj� zada� gminy z zakresu sportu i kultury fizycznej 

udzielane s� na podstawie umów sporz�dzanych według wzoru opublikowanego  

w zał�czniku Nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej  

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania17, 

− Skarbnik Gminy został zobowi�zany do rozliczenia dotacji na zasadach 

okre�lonych w zawartych umowach, 

− pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urz�du Gminy zobowi�zani 

zostali do przestrzegania przy sprzeda�y nieruchomo�ci, zasad okre�lonych 

w ustawie o gospodarce nieruchomo�ciami, 

− pracownicy Urz�du Gminy prowadz�cy post�powania o udzielenie zamówie� 

publicznych zostali zobowi�zani do przestrzegania obowi�zuj�cych w tym zakresie 

przepisów, 

                                                           
17 Dz. U. Nr 193, poz. 1891. 
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− pracownicy Urz�du Gminy przygotowuj�cym umowy zostali zobowi�zaniu do 

przedkładania ich skarbnikowi Gminy lub osobie przez niego upowa�nionej w celu 

ich kontrasygnowania. 

Wójt Gminy Stare Babice poinformował równie� o udzieleniu kary nagany 

pracownikowi odpowiedzialnemu za nieprawidłowo�ci stwierdzone przy udzielaniu 

zamówie� publicznych w 2002 r. 

Prezes Zarz�du Przedsi�biorstawa Komunalnego „EKO Babice” Spółka 

z o.o. poinformował m.in., �e: 

− zakupiony program komputerowy umo�liwia bie��c� (automatyczn�) kontrol� 

stanu zadłu�enia oraz pozwala na sporz�dzanie wydruków list dłu�ników oraz 

wezwa� do zapłaty. Dodatkowo nawi�zano współprac� z kancelari� prawn� w celu 

rozwi�zania  spraw trudnych, 

− zdobyte do�wiadczenia pozwol� na jeszcze precyzyjniejsze prognozowanie 

wzrostu przychodów i kosztów, 

− ograniczenie strat wody w sieci wodoci�gowej realizowane b�dzie poprzez 

budow� systemu monitoringu sieci, 

− Przedsi�biorstwo przygotuje i przedło�y organom Gminy w 2004 r. wieloletni plan 

rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych,  

− wystosuje do odbiorców usług wezwania do dostarczenia brakuj�cych 

dokumentów i podpisania umów na dostawy wody i odbiór �cieków w terminie  

30 dni, 

− Przedsi�biorstwo uregulowało cało�� zaległych opłat za pobór wód podziemnych i 

wprowadzanie �cieków do wód powierzchniowych oraz za składowanie odpadów 

– kwota 70.770,20 zł (wraz z odsetkami). 

Prezes Zarz�du Ludowego Klubu Sportowego „Naprzód” Zielonki 

poinformował m.in., �e: 

− od 2004 r. w zwi�zku z wej�ciem w �ycie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie18, umowy o przyznanie 

dotacji jaki i rozliczenia dokonywane s� w oparciu o przepisy tej ustawy,  

                                                           
18 Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. 
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− Klub prowadzi w tym zakresie ewidencj� ksi�gow� zgodn� z Zakładowym Planem 

Kont.  

4.1.3 Realizuj�c wyniki kontroli skierowano jedno zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych, polegaj�ce na naruszeniu zasad udzielania zamówie� 

publicznych, tj. o czyn z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


