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PROTOKÓŁ KONTROLI 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, (kod 65 - 954), 

ul. Podgórna 7, Regon: 970770089, zwanego w dalszym ciągu równieŜ „Urz ędem” 

lub „UMWL” . 

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Zielonej 

Górze: 

1) Rajmund Aszkowski - starszy inspektor kontroli państwowej, na podstawie upowaŜnienia 

do kontroli nr 55012 z dnia 11 grudnia 2006 r., w okresie od 12 grudnia 2006 r. do 23 

marca 2007 r., z przerwami w dniach: od 22.12.2006 r. do 02.01.2007 r., 08.01., 

02.03.2007 r. 

2) Beata Jakubowska - inspektor kontroli państwowej, na podstawie upowaŜnienia 

do kontroli nr 55011 z dnia 11 grudnia 2006 r., w okresie od 12 grudnia 2006 r. 

do 23 marca 2007 r., z przerwami w dniach: od 20.12.2006 r. do 01.01.2007 r., 31.01., 

01.02., 08.02., 09.02., 19.02., 02.03., od 05.03. do 09.03.2007 r. 

3) Paweł Pawlak - młodszy inspektor kontroli państwowej, na podstawie upowaŜnienia do 

kontroli nr 55017 z dnia 3 stycznia 2007 r., w okresie od 4 stycznia do 23 marca 2007 r., 

z przerwami w dniach: od 05.01. do 11.01., od 13.01. do 25.01., od 29.01. do 05.02., 

12.02., 16.02., 19.02., 20.02., 26.02., od 28.02. do 02.03., od 06.03. do 09.03., od 13.03. 

do 16.03.2007 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1-3, 5) 

Marszałkiem Województwa Lubuskiego jest od dnia 30 listopada 2006 r. Pan Krzysztof 

Szymański. W okresie od 12 listopada 1998 r. do 29 listopada 2006 r. Marszałkiem 

Województwa był Pan Andrzej Bocheński. 

 (Dowód: akta kontroli str. 6-8) 

Skarbnikiem Województwa Lubuskiego jest od dnia 8 lutego 1999 r. Pan Jan Suchowacki. 

(Dowód: akta kontroli str. 9) 

Kontrolę przeprowadzono w ramach tematu „Powiązania budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego z budŜetem państwa w 2006 r.”. 
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W toku kontroli ustalono co następuje: 
 
BudŜet Województwa 

BudŜet Województwa na 2006 r. został uchwalony przez Sejmik Województwa 

Lubuskiego w dniu 19 grudnia 2005 r., tj. w terminie, o którym mowa w art. 182 ustawy 

z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych1. Uchwałą Nr XXXVII/259/2005 zaplanowano 

dochody budŜetu na kwotę 298.965.646 zł, a wydatki na kwotę 331.272.616 zł. Planowany 

deficyt budŜetu województwa ustalono w wysokości 32.306.970 zł. 

W 2006 r. Zarząd Województwa podjął 39 uchwał w sprawie dokonania zmian 

w układzie wykonawczym budŜetu Województwa Lubuskiego, natomiast 12 uchwał podjął 

Sejmik Województwa Lubuskiego, stosownie do art. 188 ustawy o finansach publicznych. 

W wyniku zmian określono: plan dochodów na kwotę 312.969.967 zł, plan wydatków na 

kwotę 352.835.739 zł, a planowany deficyt budŜetu województwa ustalono na kwotę 

39.865.772 zł. 

 (Dowód: akta kontroli str. 854) 

Zestawienie planowych i zrealizowanych dochodów budŜetu Województwa 

Lubuskiego w 2006 r. w porównaniu do wykonania 2005 r. 

 (w zł) 

Wyszczególnienie  Wykonanie 
2005 

Plan 2006 
 wg uchwały 
budŜetowej 

nr  XXXVII/259/2005 
z dnia 19.12.2005 r. 

Plan 2006 po 
Zmianach 

Wykonanie 
2006 

  % 
[5:4] 

Struktura 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 

Dochody ogółem:   
z tego na: 

205.970.882 298.965.646 312.969.967 281.480.948 89,9 100,0 

1. Dotacje ogółem: 
z tego: 

38.958.248 34.761.342 62.930.834 47.623.708 75,7 16,9 

- dotacje celowe z budŜetu państwa na 
zadania z zakresu administracji 
rządowej i inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez samorząd 
województwa 

15.588.312 24.340.000 35.347.766 28.613.452 80,9 10,2 

- dotacje celowe z budŜetu państwa na 
realizację zadań własnych 

17.461.071 6.282.342 24.286.180 15.936.497 65,6 5,7 

- dotacje celowe z budŜetu państwa na 
realizację zadań na podstawie 
porozumień z organami administracji 
rządowej 

3.223.215 4.139.000 2.036.388 1.813.259 89,0 0,6 

- pozostałe dotacje  2.685.650 - 1.260.500 1.260.500 100,0 0,4 
2. Subwencje ogółem: 
- część oświatowa 
- część wyrównawcza 
- część regionalna 
-uzupełnienie subwencji 

77.458.749 
13.451.787 
20.053.696 
40.753.266 
3.200.000 

96.159.017 
12.920.276 
38.293.301 
44.945.440 

- 

98.637.322 
13.598.581 
38.293.301 
44.945.440 
1.800.000 

98.637.322 
13.598.581 
38.293.301 
44.945.440 
1.800.000 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

35,0 
4,8 

13,6 
16,0 
0,6 

3. Dochody własne:  
 

89.553.885 
 

168.045.287 
 

151.401.811 
 

135.219.918 
 

89,3 
 

48,1 
 

(Dowód: akta kontroli str. 1249-1285, 1299-1300, 1512-1520) 

                                                 
1 Dz. U. z 2005 r. , Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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Zestawienie planowych i zrealizowanych wydatków budŜetu Województwa 

Lubuskiego w 2006 r. w porównaniu do wykonania 2005 r.: 

(w zł) 

Wyszczególnienie  Wykonanie 
2005 

Plan 2006 
 wg uchwały 
budŜetowej 

nr  XXXVII/259/2005 
z dnia 19.12.2005 r. 

Plan 2006 po 
Zmianach 

Wykonanie 
2006 

  % 
[5:4] 

Struktura 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 
Wydatki ogółem:   
 

240.113.553 331.272.616 352.835.739 307.897.3972 87,3 100,0 

w tym 
poniesione z dotacji 

36.272.598 34.761.342 62.930.834 47.414.1313 75,3 15,4 

(Dowód: akta kontroli str. 1249-1285, 1299-1300, 1537) 

Deficyt budŜetu województwa na dzień 31.12.2006 r. wynoszący 26.416.448 zł został 

pokryty z następujących źródeł: kredytu długoterminowego 21.240.000 zł oraz wolnych 

środków 5.176.448 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1301) 

Województwo, stosownie do § 2.1 uchwały4 Sejmiku Województwa Lubuskiego 

ustalającej „maksymalną wysokość poręczenia udzielanego przez Zarząd Województwa 

Lubuskiego w bieŜącym roku budŜetowym na kwotę 71.500 tys. zł” oraz uchwał Zarządu5, 

udzieliło następujących poręczeń6 (łączna kwota poręczeń do kwoty 63.500.000 zł), 

za zobowiązania wynikające z udzielonych przez banki kredytów dla: 

- Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie - 46.500.000 zł - 

poręczenie waŜne do 31.01.2022 r., 

- Szpitala Wojewódzkiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej 

Górze - 8.500.000 zł - poręczenie waŜne do 30.09.2016 r., 

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu - 8.500.000 zł - poręczenie waŜne do 

31.01.2018 r. 

Poręczenia za zobowiązania szpitali zostały zaewidencjonowane na koncie 993 („poręczenia 

za zobowiązania szpitali”). 

(Dowód: akta kontroli str. 1324-1334, 1383-1384) 

                                                 
2 Wydatki bieŜące: 178.434.819 zł, wydatki majątkowe: 129.462.577 zł.  
3 W sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji 

celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który 
sporządzane jest sprawozdanie (§ 3 ust. 6 załącznika nr 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
27 czerwca 2006 r. sprawie sprawozdawczości budŜetowej - Dz. U. Nr 115, poz. 781). 

4 Nr XXXIX/286/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych - j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 

5 Z dnia 19.10.2006 r., 07.11.2006 r., 14.11.2006 r.  
6 Terminowych, określonych do kwoty, wymagalność poręczeń rozpoczyna się od 2009 r. 
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W sporządzonym, stosownie do obowiązków wynikających z § 4 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej7 

i przekazanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 26.02.2007 r., 

sprawozdaniu budŜetowym Rb-Z „o stanie zobowiązań”, za okres od początku roku do dnia 

31.12.2006 r., w części dotyczącej poręczeń i gwarancji: 

- F1 „wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 

i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego”, 

- F7 „wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym”, 

nie wykazano udzielonych przez Województwo poręczeń w łącznej kwocie 63.500.000 zł 

za zobowiązania wynikające z udzielonych przez banki kredytów. Sprawozdanie zostało 

podpisane przez Wicemarszałka Sebastiana Ciemnoczołowskiego oraz Skarbnika 

Województwa Jana Suchowackiego. 

(Dowód: akta kontroli str. 1305) 

Wicemarszałek Sebastian Ciemnoczołowski oraz Skarbnik Województwa Jan Suchowacki, 

podpisujący ww. sprawozdanie wyjaśnili, Ŝe przyczyną nie wykazania udzielonego 

poręczenia było „bł ędne zinterpretowanie zapisu umowy poręczenia, z której wynika, 

Ŝe pierwsza potencjalna spłata raty poręczenia, obciąŜająca wydatki budŜetu województwa 

zapadnie dopiero w 2009 roku. Nie zwrócono uwagi, przy sporządzaniu tego sprawozdania, 

na przepisy § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

sprawozdawczości budŜetowej, które wymagają wykazania w sprawozdaniu juŜ zobowiązań 

niewymagalnych. Po ujawnieniu tego faktu przez kontrolę NIK dokonano niezwłocznie 

korekty sprawozdania Rb-Z, o czym poinformowano kontrolujących oraz odbiorców 

sprawozdania (…)”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1539) 

W dniu 06.03.2007 r. Urząd sporządził korektę sprawozdania budŜetowego Rb-Z wykazując 

w części F1 i F7 kwotę udzielonych poręczeń - 63.500.000 zł, za zobowiązania Szpitali. 

Sprawozdanie zostało podpisane przez Wicemarszałka ElŜbietę Płonkę oraz Skarbnika 

Województwa Jana Suchowackiego. 

(Dowód: akta kontroli str. 1311) 

 

                                                 
7 Dz. U. Nr 115, poz. 781. 
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1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

Dane dotyczące planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według stanu 

na koniec 2006 r. przedstawia zestawienie: 

/w zł/ 

w tym NaleŜności pozostałe do 
zapłaty 

Wyszczególnienie Plan 

NaleŜności 
(saldo pocz.
+ przypisy     
- odpisy) 

Dochody 
wykonane 

ogółem 

potrącone przez 
jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

Dochody 
przekazane 

ogółem w tym 
zaległości 

Nadpłaty 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ogółem, z tego: 7.500,00 45.806,33 45.345,99     2.267,30 38.029,95 5.509,08 460,34 0,00 
dział 010 7.500,00 25.884,33 25.423,99     1.271,20 19.104,05 5.509,08 460,34 0,00 
rozdział 01008 7.500,00 25.884,33 25.423,99     1.271,20 19.104,05 5.509,08 460,34 0,00 
§ 0690       0,00   4.750,86   4.750,86       237,54   4.513,32       0,00     0,00 0,00 
§ 0750 7.500,00 15.669,03 15.245,79       762,29 14.483,50   423,24 423,24 0,00 
§ 0920       0,00       87,60       50,50           2,53      47,97     37,10   37,10 0,00 
§ 0970       0,00  5.376,84  5.376,84       268,84      59,26 5.048,74     0,00 0,00 
dział 630      0,00 19.922,00 19.922,00       996,10 18.925,90       0,00     0,00 0,00 
rozdział 63003      0,00 19.922,00 19.922,00       996,10 18.925,90      0,00     0,00 0,00 
§ 0970      0,00 19.922,00 19.922,00       996,10 18.925,90      0,00     0,00 0,00 

(Dowód: akta kontroli str. 912-914) 

 

1.2. Planowanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
 

Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami były realizowane przez: Departament 

Organizacyjno - Prawny Urzędu w zakresie Upowszechniania turystyki (dział 630, 

rozdział 63003, § 0970) oraz przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

(LZMiUW) w Zielonej Górze (dział 010, rozdział 01008, § 0690, § 0750, § 0920, § 0970).  

(Dowód: akta kontroli str. 913-914) 

a) Dyrektor Wydziału Finansów i BudŜetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem 

z dnia 17.10.2005 r., stosownie do § 2 ust. 3 i 5 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2000 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych 

(…)8, przekazał Marszałkowi informację o kwotach dochodów związanych z realizacją 

zadań zleconych oraz dotacji celowych na finansowanie w 2006 r. zadań z zakresu 

administracji rządowej: dział 010, rozdz. 01008, § 2350 (melioracje wodne) - 7.000 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 10, 13) 

                                                 
8Rozporządzenie  Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów 

finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na 
realizację tych zadań - Dz. U. Nr 100, poz. 1077. 
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b) Stosownie do § 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 cyt. rozporządzenia, w projekcie planu finansowego 

w dniu 15.11.2005 r. ujęto kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które przekazano 

w informacji.  

 (Dowód: akta kontroli str. 14, 16) 

c) Urząd, stosownie do § 3 ust. 4 pkt 2 cyt. rozporządzenia, poinformował w dniu 

22 listopada 2005 r., LZMiUW o wynikających z projektu planu finansowego, kwotach 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.  
(Dowód: akta kontroli str. 20, 21) 

d) LZMiUW opracował projekt planu finansowego w terminie (w dniu 25 listopada 2005 r.) 

oraz szczegółowości, z uwzględnieniem źródła powstania dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 

o których mowa w § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia.  

 (Dowód: akta kontroli str. 27, 31) 

Zgodnie z powołanym przepisem, Zarząd Województwa w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niŜ do 27 grudnia roku 

poprzedzającego rok budŜetowy, weryfikuje te projekty pod względem ich zgodności 

z projektem uchwały budŜetowej. 

Z pisma Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu z dnia 23.12.2005 r. wynika, Ŝe w dniu 

21.12.2005 r. Zarząd Województwa zweryfikował pod względem zgodności z projektem 

uchwały budŜetowej projekt planu finansowego LZMiUW. Zarząd dokonał weryfikacji 

w oparciu o przedłoŜone dokumenty, po uprzedniej analizie dokonanej przez Skarbnika oraz 

przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.  

(Dowód: akta kontroli str. 32-34, 116) 

e) Stosownie do § 2 ust. 4 cyt. rozporządzenia, w dniu 20.03.2006 r. Wojewoda Lubuski 

przekazał informację o ostatecznych planowanych kwotach dochodów, które podlegają 

przekazaniu do budŜetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej (dział 010, rozdział 01008 Melioracje wodne - 7.500 zł). 

(Dowód: akta kontroli str. 35, 38) 

f) Zarząd Województwa przekazał w dniu 29 marca 2006 r., w myśl § 5 ust. 3 cyt. 

rozporządzenia, LZMiUW informację o ostatecznych kwotach dochodów podlegających 

przekazaniu do budŜetu państwa. 

(Dowód: akta kontroli str. 39) 
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g) Zarząd Województwa, stosownie do § 5 ust. 4 cyt. rozporządzenia, przekazał do 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego plan finansowy sporządzony przez LZMiUW w dniu 

6 kwietnia 2006 r.  

 (Dowód: akta kontroli str. 40-45, 116) 

Odnośnie planowania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej w: dziale 010, rozdział 01008 oraz dziale 630, rozdział 63003 Skarbnik 

Województwa Jan Suchowacki wyjaśnił odpowiednio, Ŝe: „Urz ąd Marszałkowski nie 

występował na piśmie do wojewody o zmianę planu dochodów budŜetu państwa, gdyŜ 

inicjatywa w tej sprawie nie leŜała po stronie naszego urzędu. Jak nam wiadomo z informacji 

telefonicznych, urząd wojewódzki nie dokonuje korekt dochodów budŜetowych w ciągu 

roku (…). Urząd Marszałkowski zwracał się telefonicznie do Urzędu Wojewódzkiego 

o podanie danych do oszacowania ewentualnych kwot dochodów na rzecz budŜetu państwa. 

Województwo nie miało wiedzy jaka kwota wpłynie na konto w ciągu roku, dlatego nie 

zaplanowano jej w budŜecie”.  

(Dowód: akta kontroli str. 116) 

 

1.3. Pobieranie i odprowadzanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rz ądowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
 

a) Główna księgowa Urzędu Danuta Szulc odnośnie nadzoru nad terminowością 

przekazywania przez właściwe podmioty kwot dochodów podlegających odprowadzeniu do 

budŜetu państwa wyjaśniła: „Wprawdzie nie ma w Urzędzie opracowanych pisemnych 

procedur nadzoru na terminowością przekazywania przez podległe jednostki organizacyjne 

kwot dochodów podlegających odprowadzeniu do budŜetu państwa tym niemniej zawsze 

starano się, aby zostały przekazane one dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie. 

W Urzędzie nie przeprowadzano kontroli w zakresie pozyskiwania dochodów budŜetu 

państwa (…). Kontroli takiej nie przeprowadzał równieŜ Lubuski Urząd Wojewódzki”.  

 (Dowód: akta kontroli str. 124, 522-525) 

b) Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze przekazywał na 

rachunek podstawowy UMWL pobrane dochody budŜetowe związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w terminach, o których 

mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2006 r.9 

                                                 
9 Do 30 czerwca 2006 r. dochody stanowiące dochód budŜetu państwa były przekazywane wraz z naleŜnymi 

odsetkami z tytułu nieterminowo regulowanych naleŜności stosownie do wymogów określonych w § 7 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. 
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(§ 7 ust. 1 rozporządzenia z 10 listopada 2000 r.) w sprawie planów finansowych zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego (…).  

 Jak wynika z podpisanego w dniu 09.03.2007 r. protokołu kontroli NIK (punkt 2.2.1) 

przeprowadzonej w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w jednym 

przypadku LZMiUW przekazał do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 272,24 zł 

z pięciodniowym opóźnieniem. 

 (Dowód: akta kontroli str. 117-119, 1435, 1436) 

c) Dochody budŜetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych (dział 010, rozdział 01008 „Melioracje”) były przekazywane do 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach, o których mowa w § 8 cyt. 

rozporządzenia. Łączna kwota przekazanych w 2006 r. dochodów wyniosła 19.104,05 zł. 

NaleŜności10 w kwocie 5.048,74 zł z tytułu dochodów, wykazane w rocznym sprawozdaniu 

Rb-27ZZ zostały przekazane, stosownie do § 8 ust. 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia, na konto 

LUW w styczniu 2007 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 117-119, 1382) 

Spośród dochodów w łącznej kwocie 18.925,90 zł z zakresu Upowszechniania turystyki 

(dział 630, rozdział 63003, § 0970 - kategoryzacja obiektów hotelarskich, prowadzenie 

rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz nadawanie i kontrola 

uprawnień pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym) podlegających przekazaniu 

do budŜetu państwa, kwota 3.450 zł została przekazana z opóźnieniem sięgającym od 20 

do 150 dni. Pobrane przez Urząd, w okresie od 28.03.2006 r. do 18.09.2006 r., dochody 

zostały przekazane jednorazowo w dniu 19.09.2006 r., a winny być przekazane 

w 5 terminach, począwszy od 15.04.2006 r. Z tytułu nieterminowych wpłat, Urząd 

przekazał na rachunek LUW kwotę 91,89 zł odsetek w dniu 19.09.2006 r. Pozostałe 

dochody przekazywano (8 wpłat) w terminie określonym w § 8 cyt. rozporządzenia w zw. 

z art. 138 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

 (Dowód: akta kontroli str. 120-132) 

Główna księgowa Danuta Szulc11 wyjaśniła: „Wiem, Ŝe dochody budŜetu państwa naleŜy 

przekazywać w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. 

Nieterminowość przekazywania dochodów budŜetowych dla Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wynikała z faktu, Ŝe początkowo wpłaty związane z upowszechnianiem 
                                                 
10 Pomniejszone o zaległości 460,34 zł.  
11 Do obowiązków, której naleŜało, m.in. prowadzenie rachunkowości jednostki oraz prowadzenie gospodarki 

finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. 
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turystyki zostały przeze mnie potraktowane jako dochody własne województwa. Dopiero 

w miesiącu wrześniu odkryłam błąd. I w dniu 19.09.2006 r. przekazałam, z opóźnieniem 

dochody w łącznej kwocie 3.277,50 zł - przekazując jednocześnie do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego kwotę odsetek w wysokości 91,89 zł. Nadmieniam, Ŝe nie wystąpiły dla 

budŜetu państwa Ŝadne ujemne skutki finansowe. Jedynie w sprawozdaniach za II kwartał 

Rb-27ZZ („z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej”) oraz sprawozdaniu Rb-Z („o stanie zobowiązań według tytułów 

dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji”) nie ujęto odpowiednio kwoty dochodów naleŜnych do 

przekazania do budŜetu 2.479,50 zł (Rb-27ZZ) oraz kwoty zaległości 2.479,50 zł 

(Rb-Z) (…)”. 

(Dowód: akta kontroli str. 124, 522-523) 

Stwierdzono, Ŝe w sprawozdaniach budŜetowych za II kw. 2006 r., stosownie do § 4 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 

budŜetowej, Województwo zobowiązane było sporządzać: 

- Rb-27ZZ („z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej”) w kolumnie 6 („dochody wykonane”) nie wykazano kwoty 

pobranych dochodów 2.479,50 zł odnoszącej się do działu 630, rozdział 63003, § 0970,  

- Rb-Z („o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji”) 

w kolumnie 6 nie wykazano kwoty 2.479,50 zł zaległości wobec Skarbu Państwa. 

 (Dowód: akta kontroli str. 133-135, 144-149) 

d) Urząd, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego12, pobierał 

dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % 

dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa. 

 (Dowód: akta kontroli str. 119, 129-130, 913-914) 

e) Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, zgodnie z § 1 

załącznika nr 35 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. 

w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (do 1 lipca 2006 r.)13 oraz § 1 załącznika nr 38 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 

budŜetowej, sporządzał14 sprawozdania Rb-27ZZ do Urzędu. Dane wynikające 

                                                 
12 Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm. 
13 Dz. U. Nr 170, poz. 1426. 
14 W przypadku sprawozdania za I kwartał 2006 r. sporządzonego w dniu 08.04.2006 r. brak jest adnotacji o 

dacie wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. 
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ze sprawozdań cząstkowych, sporządzone w oparciu o ewidencję księgową zostały ujęte 

w łącznym sprawozdaniu Rb-27ZZ.  

 (Dowód: akta kontroli str. 133-143, 913-914) 

W sprawie sposobu weryfikacji nadsyłanych sprawozdań Rb-27ZZ podległych jednostek 

w zakresie ich poprawności merytorycznej ElŜbieta Dominiak - pracownik Oddziału 

BudŜetu Departamentu Skarbu i Finansów wyjaśniła, Ŝe: „Sprawozdania były 

weryfikowane z wydrukami księgowymi, opracowanymi w oparciu o wyciągi bankowe. 

Stan zaległości w dochodach budŜetowych wynika ze sprawozdań jednostkowych 

i z poziomu Urzędu dane takie nie są wprost dostępne”.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1066) 

 

1.4. Działania windykacyjne w stosunku do podmiotów zalegających z uiszczaniem 

naleŜności stanowiących dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rz ądowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
 

Dochody z tytułu Upowszechniania turystyki były pobierane przez Departament 

Organizacyjno - Prawny, kaŜdorazowo nie później niŜ w terminie płatności - wobec czego 

zaległości z wymienionego tytułu nie wystąpiły.  

 (Dowód: akta kontroli str. 126-130, 913-914) 

Działania windykacyjne podejmowane przez LZMiUW w stosunku do podmiotów 

zalegających z uiszczaniem naleŜności w dziale 010, rozdział 01008 zostały opisane 

w podpisanym w dniu 09.03.2007 r. protokole kontroli NIK (punkt 2.2.3) przeprowadzonej 

w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1437-1439) 

 

2.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 

ustawami 
 

Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne 

zadania zlecone ustawami stanowiły ogółem 10,2 % dochodów Województwa. Dochody 

i wydatki na realizacje powyŜszych zadań przedstawia zestawienie: 
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/tys. zł/ 

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 
ustawami 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Dochody i wydatki 
ogółem, z tego:   

15.588,3 35.347,8 28.818,0 28.613,5 183,6 80,9 99,3 346,1 142,1 84,3 - 28.556,4 

Dział 010, z tego: 13.251,0 32.096,8 25.673,2 25.673,2 193,7 80,0 100,0 136,8 137,3 - - 25.620,9 
- rozdział 01005 60,0 79,7 79,7 79,7 132,6 100,0 100,0 - - - - 79,7 
- rozdział 01008 8.230,0 31.461,1 25.084,9 25.084,9 304,8 79,7 100,0 - - 84,3 - 25.169,2 
- rozdział 01036 461,0 556,0 508,6 508,6 110,3 91,4 100,0 136,8 137,3 - - 371,8 
- rozdział 01078 4.500,0 - - - - - - - - - - - 

Dział 710, z tego: 275,0 304,0 304,0 304,0 110,5 100,0 100,0 - - - - 304,0 

- rozdział 71005 - 25,0 25,0 25,0 - 100,0 100,0 - - - - 25,0 

- rozdział 71012 206,0 210,0 210,0 210,0 102,0 100,0 100,0 - - - - 210,0 

- rozdział 71013 45,0 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 45,0 

- rozdział 71014 24,0 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 24,0 

Dział 750, z tego: - 277,0 277,0 277,0 - 100,0 100,0 4,8 4,8 - - 272,2 

- rozdział 75011 - 277,0 277,0 277,0 - 100,0 100,0 4,8 4,8 - - 272,2 

Dział 751, z tego: - 223,9 118,1 118,1 - 52,7 100,0 - - - - 118,1 

- rozdział 75109 - 223,9 118,1 118,1 - 52,7 100,0 - - - - 118,1 

Dział 752, z tego: 1,0 2,0 2,0 2,0 200,0 100,0 100,0 - - - - 2,0 

- rozdział 75212 1,0 2,0 2,0 2,0 200,0 100,0 100,0 - - - - 2,0 

Dział 851, z tego: 1.894,9 2.257,6 2.257,3 2.055,8 108,5 91,1 91,1 201,5 - - - 2.055,8 

- rozdział 85141 - 781,2 780,9 780,6 - 100,0 100,0 0,3 - - - 780,6 

- rozdział 85157 1.894,9 1.476,4 1.476,4 1.275,2 67,3 86,3 86,3 201,2 - - - 1.275,2 

Dział 852, z tego: - 47,5 47,4 47,3 - 100,0 99,8 0,1 - - - 47,3 

- rozdział 85212 - 47,5 47,4 47,3 - 100,0 99,8 0,1 - - - 47,3 

Dział 853, z tego: 166,4 139,0 139,0 136,1 81,8 97,9 97,9 2,9 - - - 136,1 

- rozdział 85332 166,4 139,0 139,0 136,1 81,8 97,9 97,9 2,9 - - - 136,1 

(Dowód: akta kontroli str. 1249-1285, 1299, 1335-1336) 

 
2.1.1. Dane w zakresie zmian zadań dotowanych z budŜetu państwa w 2005 r. 

a 2006 r., przedstawia zestawienie: 

Kwota w roku 
[w zł] Dział Rozdział § 

2005 2006 
Rodzaj zadania Objaśnienia 

1 2 3 4 5 6 7 

010   13.250.950 25.673.126 - - 

010 01005 2210 60.000 79.688 
Rolnictwo i łowiectwo - 

prace geodezyjno-
urządzeniowe 

Analiza zmian w strukturze agralnej oraz 
koordynowanie prac urządzeniowo-rolnych. 
W 2006 r. otrzymano dodatkowo dotację w 
wysokości 19.688 zł na monitoring zmian w 

zakresie przebiegu granic obwodów 
łowieckich (zadanie z ustawy Prawo 
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łowieckie). 

010 01008  8.230.000 25.084.868 - - 

  2210 5.230.000 6.458.000 
Rolnictwo i łowiectwo - 

melioracje wodne. 

Utrzymanie sprawności urządzeń 
melioracyjnych. W 2006 r. konserwacją 

objęto 520,93 km rzek i kanałów (13 % stanu 
ewidencyjnego) oraz 176,43 km wałów 

przeciwpowodziowych (22 % stanu 
ewidencyjnego). Eksploatacja 42 stacji pom. 

  6510 3.000.000 4.972.000 
Rolnictwo i łowiectwo - 

melioracje wodne. 

Wzrost wysokości dotacji wynika, m.in. z 
podjęcia nowego zadania inwestycyjnego 

„zabezpieczenia przeciwpowodziowe miasta 
Nowa Sól” oraz wzrostem wydatków na 

opracowanie dokumentacji przyszłych zadań 
inwestycyjnych. 

  6518 - 10.344.597 
Rolnictwo i łowiectwo - 

melioracje wodne. 

Finansowanie zdań w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich. 

  6519 - 3.310.271 
Rolnictwo i łowiectwo - 

melioracje wodne. 

Finansowanie zdań w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich. 
010 01036  460.950 508.570 - - 

  2218 215.407 369.540 

Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 

Wzrost dotacji związany jest zwiększeniem 
kosztów eksploatacyjnych za wynajem 

pomieszczeń, wynagrodzeniami 
pracowników, zakupu materiałów. 

  2219 71.802 123.230 

Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 

Wzrost dotacji związany jest zwiększeniem 
kosztów eksploatacyjnych za wynajem 

pomieszczeń, wynagrodzeniami 
pracowników, zakupu materiałów. 

  6518 130.306 11.850 

Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 

Spadek dotacji na zakupy inwestycyjne. 
W 2005 r. zakupiono 9 zestawów 

komputerowych oraz samochód do 
przeprowadzania kontroli. W 2006 r. zostały 

zakupione dwa zestawy komputerowe. 

  6519 43.435 3.950 

Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 

Spadek dotacji na zakupy inwestycyjne. 
W 2005 r. zakupiono 9 zestawów 

komputerowych oraz samochód do 
przeprowadzania kontroli. W 2006 r. zostały 

zakupione dwa zestawy komputerowe. 

010 01078 6510 4.500.000 - 
Rolnictwo i łowiectwo - 
usuwanie skutków klęsk 

Ŝywiołowych 

Zakończenie finansowania zadania - etap III 
„Słubice - Górzyca” w ramach usuwania 

skutków powodzi. 
710   275.000 304.000 - - 

710 71005 2210 - 25.000 
Wykonanie inwentaryzacji 

złóŜ surowców 
mineralnych. 

Zadanie przejęte przez Marszałka w dniu 
01.01.2006 r. i wynika z prawa 

geologicznego i górniczego. 

710 71012 2210 206.000 210.000 

Prowadzenie 
wojewódzkiego zasobu 

geodezyjnego i 
kartograficznego. 

Zwiększenie dotacji w związku ze wzrostem 
utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 

710 71013 2210 45.000 45.000 

Zlecanie wykonania i 
udostępniania map 
topograficznych i 

tematycznych. 

Nie doszły dodatkowe zadania. 

710 71014 2210 24.000 24.000 

Prowadzenie wojewódzkich 
baz danych wchodzących w 
skład krajowego systemu 

informacji o terenie. 

Nie doszły dodatkowe zadania. 

750 75011 2210 - 277.000 
Administracja publiczna – 

urzędy wojewódzkie 

Wydatki na wynagrodzenia osób 
zajmujących się zdaniami przejętymi w 
2006 r. do wojewody: upowszechnianie 

turystyki, rejestr przedsiębiorców 
prowadzących archiwa dokumentacji 

płacowej. 

751 75109 2210 - 118.080 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa - wybory 

samorządowe. 

W 2006 r. odbyły się wybory samorządowe. 
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752 75212 2210 1.000 2.000 
Obrona narodowa – 

Pozostałe wydatki obronne 
Zakup sprzętu do szkoleń z zakresu 

obronności. 

851 851  1.894.921 2.055.838   

851 85141 6510 - 780.582 
Ochrona zdrowia - 

ratownictwo medyczne 

W 2006 r. uruchomione zostały środki na 
zakupy inwestycyjne związane z 

ratownictwem medycznym 

851 85157 2210 1.894.921 1.275.256 

Ochrona zdrowia - staŜe 
podyplomowe, pielęgniarek 

i połoŜnych, lekarzy i 
dentystów 

RóŜnica wynika z mniejszej liczby 
absolwentów kończących szkoły i 

zmniejszonym zapotrzebowaniem na odbycie 
12 staŜu podyplomowego w województwie 

lubuskim. 

852 85212 2210 - 47.312 
Pomoc społeczna - 
świadczenia rodzinne 

Środki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe  
w związku z zatrudnieniem w 2006 r. 

pracownika do realizacji zadania. 

853 85332 2210 166.441 136.096 
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej 
- wojewódzkie urzędy pracy 

Przyznana dotacja w 2006 r. była mniejsza 
od otrzymanej dotacji w 2005 r. co wpłynęło 

na ograniczenie wydatków na słuŜbę 
zastępczą w 2006 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1193-1204) 

2.1.2. Województwo Lubuskie otrzymywało dotacje w dziale 750 rozdział 75011 

§ 2210 (Urzędy Wojewódzkie), stosownie do art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, w sposób umoŜliwiający pełne i terminowe wykonanie zleconych 

zadań.  

 (Dowód: akta kontroli str. 899-901, 916) 

Jak wynika z podpisanego w dniu 09.03.2007 r. protokołu kontroli NIK (punkt 4) 

w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych „występowały róŜnice między 

kwotami dotacji wykazywanymi w zapotrzebowaniach składanych w Urzędzie 

Marszałkowskim, a kwotami dotacji faktycznie otrzymywanymi przez LZMIUW. 

W poszczególnych miesiącach 2006 r. LZMiUW otrzymywał dotację w wysokości niŜszej niŜ 

wynikało to ze składanych dekadowo zapotrzebowań.”  

(Dowód: akta kontroli str. 1442) 

Kwota dotacji celowej na finansowanie zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez samorząd województwa w 2006 r. przedstawiała się 

następująco: dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, 

§ 2210 - 272.000 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 904) 

Pismem z dnia 04.10.2006 r.15 Marszałek wystąpił do Wojewody Lubuskiego z „pro śbą 

o wskazanie, w jaki sposób i z jakich środków naleŜy pokryć koszty wynagrodzenia członków 

powołanej Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej ds. Pilotów Wycieczek i Lubuskiej Komisji 

Egzaminacyjnej Przewodników Turystycznych”.  

(Dowód: akta kontroli str. 905) 

                                                 
15 Nr DP.VIII.4243-57/06. 



 14 

Wojewoda Lubuski w dniu 13.11.2006 r. w odpowiedzi podał: „uwzględniając krótki okres 

do końca roku na wyjaśnienie moŜliwości korzystania przez Urząd Marszałkowski z ww. opłat 

w celu finansowania wynagrodzeń egzaminatorów, w drodze wyjątku podjęto decyzję 

o jednorazowym przekazaniu w bieŜącym roku na ten cel kwoty 5.000 zł wygospodarowanej 

z dotacji przeznaczonych na inne zadania”. Następnie, w dniu 15.11.2006 r. poinformowano, 

Ŝe zarządzeniem Wojewody Lubuskiego zwiększono dotacje celowe przekazane z budŜetu 

państwa na wydatki bieŜące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd 

województwa o kwotę 5.000 zł w dziale 750, rozdział 75011, § 2210.  

(Dowód: akta kontroli str. 907, 908) 

2.1.3. Otrzymane przez Województwo Lubuskie dotacje zostały przekazane 

do LZMiUW bez zbędnej zwłoki, które wykonywało zadania z zakresu melioracji wodnych. 

Zadania z zakresu Urzędy Wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011, § 2210) realizował 

Departament Organizacyjno - Prawny UMWL.  

(Dowód: akta kontroli str. 902- 904) 

2.1.4. W toku kontroli ustalono, Ŝe nie wykonano w pełni zadań przekazanych 

ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale 

zadań i kompetencji administracji terenowej16. Stosownie do art. 16 ww. ustawy, 

Marszałkowi Województwa przekazane zostały nowe zadania z zakresu świadczenia usług 

turystycznych (dział 750, rozdział 75011), tj. kategoryzacja obiektów hotelarskich, 

prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz nadawanie 

i kontrola uprawnień pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym, które realizował 

Oddział Promocji Turystyki w Departamencie Organizacyjno - Prawnym UMWL. 

Kierownikiem Oddziału Promocji Turystyki była Jadwiga Błoch. 

(Dowód: akta kontroli str. 481-482, 515-517) 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych17, 

zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię 

nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce 

połoŜenia obiektu hotelarskiego. Przedsiębiorca był obowiązany uzyskać zaszeregowanie 

obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii przed rozpoczęciem świadczenia usług 

hotelarskich, a w razie rozpoczęcia świadczenia usług w obiekcie hotelarskim, który posiada 

zaszeregowanie, przedsiębiorca obowiązany był wystąpić do Marszałka o potwierdzenie lub 

zmianę dotychczasowego zaszeregowania (art. 39 ust. 1 i 2 cyt. ustawy).  

                                                 
16 Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462 ze zm. 
17 Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm. 
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W Oddziale znajdowała się lista 72 zaszeregowanych obiektów hotelarskich. Wg listy, 

wszystkie obiekty były skontrolowane przez Wojewodę, przy czym: 1 obiekt w 1999 r., 14 - 

w 2000 r., 19 - w 2001 r., 10 - w 2002 r., 11 - w 2003 r., 7 - w 2004 r., 10 - w 2005 r.  

W 2006 r., spośród 56 obiektów, wobec których istniał obowiązek kontroli, Urząd poddał 

kontroli jeden obiekt (w dniu 19.12.2006 r.).  

(Dowód: akta kontroli str. 1105-1115) 

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 4 cyt. ustawy oraz § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 

są świadczone usługi hotelarskie18, Marszałek Województwa dokonuje z urzędu okresowych 

kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposaŜenia 

i świadczonych usług nie rzadziej niŜ co trzy lata. 

Jadwiga Błoch wyjaśniła: „Zadania zostały przejęte od Wojewody. Z przekazanych 

dokumentów wynikało (…), Ŝe zaległości w zakresie kontroli sięgają 56 obiektów. Zespół 

doradczy zajmujący się oceną i kontrolą obiektów nie posiada środków na realizację zadań. 

Występowaliśmy o środki do Wojewody, jednakŜe nie przyznano nam Ŝadnych dodatkowych 

środków na prowadzenie kontroli. Środków finansowych brakowało równieŜ na inne zadania 

w tym zakresie, tj. opłatę dla egzaminatorów w zakresie egzaminów na pilotów 

i przewodników wycieczek ”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1103-1104) 

Niewykorzystaną kwotę dotacji z działu 750, rozdział 75011, § 2210 w wysokości 4.822,86 zł 

Urząd zwrócił na konto LUW w dniu 19.01.2007 r. (zagadnienie opisano w punkcie 2.1.4. 

protokołu kontroli).  

(Dowód: akta kontroli str. 911) 

Oddział stwierdził funkcjonowanie 129 obiektów, które bezprawnie uŜywają nazw 

rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegających, zgodnie z art. 43 ust. 1 

ustawy o usługach turystycznych, ochronie prawnej. Do wszystkich obiektów skierowane 

zostały wezwania „do złoŜenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, 

pisemnych wyjaśnień przedmiocie bezprawnego uŜywania nazwy …”. 

W wyniku powyŜszego: 25 obiektów wyraziło chęć zaszeregowania do określonego rodzaju 

kategorii obiektu, pozostałe 104 obiekty nie podjęły działań.  

(Dowód: akta kontroli str. 1103, 1121-1131) 

                                                 
18 Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 ze zm.  
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Zgodnie z art. 601 § 4 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń19, kto:  

-  świadcząc usługi hotelarskie uŜywa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów 

hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją, 

- świadcząc usługi hotelarskie, uŜywa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co 

do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, 

 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

Jadwiga Błoch wyjaśniła: „(…) Nie rozwaŜaliśmy skierowania tych spraw do Sądu w zakresie 

wykroczeń (…), gdyŜ brak jest wskazań od Ministerstwa Gospodarki sprawującego nadzór 

w ww. zakresie”.  

(Dowód: akta kontroli str. 1103) 

2.1.5. Powołaną powyŜej ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku ze zmianami w podziale zadań (…), wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 

14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach20, w wyniku których 

enumeratywnie wymienione obowiązki wojewody zakwalifikowano jako zadania Marszałka 

z zakresu administracji rządowej - art. 2 (dział 750, rozdział 75011, § 2210). 

Do obowiązków tych zaliczono m.in. kontrolę działalności gospodarczej w zakresie 

objętym wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących archiwa dokumentacji płacowej, 

przy czym pierwszą kontrolę przedsiębiorcy wpisanego do rejestru winno przeprowadzić się 

nie później niŜ przed upływem roku od dnia dokonania wpisu. 

W rejestrze znajdowało się 6 wpisów przedsiębiorców, z czego 5 dokonano 

w okresie prowadzenia rejestru przez Wojewodę Lubuskiego w latach 2004 - 200521, 

a 1 - przez Marszałka Województwa w dniu 01.10.2006 r. Spośród sześciu przedsiębiorców 

wpisanych do rejestru dwóch zostało poddanych kontroli przez Wojewodę Lubuskiego. 

Obowiązkowej kontroli podlegało 3 przedsiębiorców.  

(Dowód: akta kontroli str. 1090) 

Do wykonywania ww. obowiązków zobowiązaną w Urzędzie była Agnieszka Kowalczyk - 

podinspektor na stanowisku ds. pracowniczych w Departamencie Organizacyjno - Prawnym, 

która wyjaśniła, Ŝe z treści przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku ze zmianami w podziale zadań (…) wynika, Ŝe Marszałek Województwa nie ma 

kompetencji kontrolnych podmiotów wpisanych do rejestru przez Wojewodę, bowiem ustawa 

                                                 
19 Dz. U. z 1971 r., Nr 12, poz. 114 ze zm. 
20 Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1396 ze zm. 
21 W dniach: 01.11.2004 r., 23.02.2004 r. (kontrola przeprowadzona przez Wojewodę), 06.01.2005 r., 

25.04.2005 r., 20.10.2005 r. 
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„(…) nie wprowadziła obowiązku w zakresie występowania przez Marszałka o dokumenty 

w zakresie przeprowadzonych wcześniej kontroli (…)”.  

(Dowód: akta kontroli str. 1088, 1091-1094) 

W toku kontroli NIK Marszałek Województwa zwrócił się do Wojewody Lubuskiego 

z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej rejestru przechowawców w zakresie 

dotyczącym protokołów z czynności kontrolnych i sprawdzających. Ponadto ustalono, 

Ŝe Urząd prowadzi „wstępne ustalenia z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze co do 

treści porozumienia, w ramach którego określone zostaną zasady przeprowadzania 

i finansowania kontroli” w ramach zlecania przez UMWL kontroli przedsiębiorców 

prowadzących archiwa dokumentacji płacowej dla Archiwum Państwowego. 

(Dowód: akta kontroli str. 1175-1176) 

W odpowiedzi, w dniu 15.03.2007 r. Wojewoda uzupełnił dokumentację dotyczącą rejestru 

przechowawców. 

(Dowód: akta kontroli str. 1543) 

2.1.6. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne22, 

do zadań z zakresu administracji rządowej (dział 010, rozdział 01008, § 2210), 

wykonywanych przez Marszałka Województwa naleŜą m.in.: 

- prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, stanowiących własność Skarbu 

Państwa - istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, słuŜących 

polepszeniu zdolności produktywnych gleb, 

- gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, pokrytymi wodami 

publicznymi oraz mieniem związanym z gospodarką wodną, zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 20 i art. 21 cyt. ustawy, 

- obowiązki właścicielskie polegające na: 

a) zapewnieniu utrzymywania w naleŜytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych 

oraz kanałów, będących w jego władaniu, 

b) dbałości o utrzymanie dobrego stanu wód, 

c) regulowaniu stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach 

stosownie do moŜliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych 

oraz warunków hydrologicznych, 

d) zapewnieniu swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów, 

                                                 
22 J.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm. 
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e) współudziale w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą 

eksploatację zasobów wodnych, 

f) umoŜliwieniu wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno - meteorologicznych 

oraz hydrologicznych, 

- zapewnienie eksploatacji, konserwacji oraz remontów urządzeń wodnych w celu 

zachowania ich funkcji i bezpieczeństwa budowli, 

- prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz meliorowanych gruntów, 

- rozstrzyganie w drodze decyzji wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na 

koszt Skarbu Państwa oraz ustalenie wysokości opłaty melioracyjnej dla kaŜdego 

z zainteresowanych właścicieli, 

- programowanie, planowanie i nadzorowanie inwestycji melioracji wodnych szczegółowych, 

urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych na koszt Skarbu Państwa, 

- udział w ochronie przed powodzią i suszą - zgodnie z art. 81 cyt. ustawy „ochrona przed 

powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej”, 

- zwolnienie w drodze decyzji od niektórych zakazów, związanych z utrzymaniem urządzeń 

melioracyjnych, 

- nadzór nad funkcjonowaniem związków spółek wodnych. 

 

Wskaźniki wykonania zadań nie zostały określone w sposób wymierny, m.in. 

z powodu uŜycia w ustawie - Prawo wodne następujących określeń: „utrzymywanie 

w naleŜytym stanie technicznym koryt”, „utrzymanie dobrego stanu wód”, „zapewnienie 

swobodnego spływu wód”, nie ustalono wielkości udziału organów administracji 

samorządowej: w sprawowaniu ochrony przed powodzią oraz suszą oraz w odbudowywaniu 

ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych.  

Z pisma Marszałka skierowanego do Wojewody Lubuskiego z dnia 06.07.2006 r. wynika, 

Ŝe pomimo obowiązków określonych w Prawie wodnym: 

- nie zatrudniano operatorów budowli wodnych23, do których obowiązków naleŜała 

eksploatacja urządzeń hydrotechnicznych, zbiorników wodnych oraz usuwanie zatorów na 

ciekach wodnych. Aktualnie LZMiUW nie zatrudnia takich operatorów mimo, Ŝe Prawo 

wodne i Prawo budowlane nakłada taki obowiązek. Zatrudniały ich Wojewódzkie Zarządy 

w latach 70-tych i 80-tych, 

                                                 
23 Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, 

poz. 1118 ze zm. 
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- w Inspektoratach LZMiUW nie zatrudnia się straŜników wałów, do obowiązków, których 

powinno naleŜeć wycinanie krzaków, usuwanie drobnych uszkodzeń spowodowanych przez 

zwierzynę leśną oraz pilnowanie przestrzegania zakazów wynikających z Prawa wodnego. 

Ostatni straŜnicy wałowi zostali zwolnieni w latach 2001/2002 z powodu ograniczenia 

środków na utrzymanie LZMiUW.  

Marszałek skonkludował, Ŝe „wieloletnie ograniczenie wydatków z budŜetu Państwa na 

utrzymanie i inwestycje melioracyjne spowodowały, Ŝe stan technicznych urządzeń 

melioracyjnych jest katastrofalny. W większości cieków zaliczanych do wód publicznych 

istotnych dla rolnictwa oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zwłaszcza w dolinie 

Warty i Noteci oraz Odry Środkowej, poprawa ich stanu technicznego moŜliwa jest jedynie 

przez inwestycyjną odbudowę (…). Konieczne jest wzmocnienie kadrowe LZMiUW, aby 

sprostać wymaganiom w zakresie przygotowania projektów realizacji w ramach Narodowego 

Planu Rozwoju, zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej (…)”.   

(Dowód: akta kontroli str. 889-892) 

Z pisma Marszałka z dnia 09.02.2006 r. skierowanego do Wojewody Lubuskiego wynika, Ŝe: 

„obniŜanie wydatków budŜetowych na utrzymanie tych urządzeń w ostatnich latach 

spowodowało znaczne pogorszenie ich stanu technicznego, przedwczesną dekapitalizację 

i obniŜenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa połoŜonego 

w dolinach Odry, Warty i Noteci. Zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych jest powodem 

podtapiania pól i siedlisk ludzkich, a po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach 

wiosennych, występowania lokalnych tzw. małych powodzi. UniemoŜliwia to takŜe 

gospodarowanie na uŜytkach rolnych w dolinach rzek i kanałów (…), a niekonserwowane 

cieki nie zapewniają odpływu z terenów zmeliorowanych.” 

(Dowód: akta kontroli str. 1081-1083) 

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Transportu w Departamencie Gospodarki Urzędu 

Stanisława Kirmiel wyjaśniła: „Na realizację w pełni wszystkich zadań określonych 

w ustawie Prawo wodne brak jest środków finansowych. Urząd realizuje tylko zadania do 

wysokości środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę co oznacza, Ŝe na 

realizację części zadań brak jest środków finansowych. Dotyczy to zadań, które winny być 

realizowane, m.in. przez niezatrudnianych operatorów budowli wodnych, straŜników 

wałów (…). Nawarstwianie się niedoinwestowania zadań zleconych w prawie wodnym trwa 

od czasu powstania samorządu województwa, na co wielokrotnie wskazywaliśmy Wojewodzie. 

Województwo Lubuskie nie dochodziło w postępowaniu sądowym naleŜnych świadczeń 

z tytułu przekazania dotacji w wysokości niegwarantującej pełne wykonanie zadań, gdyŜ 
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nasze działania skupiają się na negocjacjach, składaniu wniosków o dofinansowanie 

z funduszy celowych lub środkami pochodzącymi z Unii (…)”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1084-1085, 1521-1522) 

UMWL nie dochodził w postępowaniu sądowym, stosownie do art. 49 ust. 6 ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, naleŜnych świadczeń w związku 

z przekazaniem z budŜetu państwa dotacji w wysokości niegwarantującej pełnego wykonania 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  

Skarbnik Jan Suchowacki wyjaśnił: „Województwo nie dochodziło w postępowaniu sądowym 

roszczeń o zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych (…) z powodu, w naszej ocenie, 

małych szans na zasądzenie wyŜszych kwot dotacji. (…) corocznie informowano Urząd 

Wojewódzki i Ministerstwa o zagroŜeniach, jakie mogą wyniknąć dla mieszkańców 

województwa, w wypadku wystąpienia klęsk Ŝywiołowych z powodu zaniedbań w naleŜytym 

stanie technicznym urządzeń (wodnomelioracyjnych). Jedyną reakcją ze strony rządu RP było 

systematyczne obniŜanie dotacji z budŜetu państwa na realizację zleconego zadania, 

poniewaŜ wartość realna przyznanej dotacji w 2006 r. stanowiła około 55 % kwoty roku 

1999”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1511) 

Jak wynika z podpisanego w dniu 09.03.2007 r. protokołu kontroli NIK 

(punkt 3.2.1) przeprowadzonej w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych: 

- środki na utrzymanie rzek, kanałów i urządzeń melioracji wodnych we właściwej 

sprawności są niewystarczające, 

- przekonserwowano około 20 % koryt rzek i kanałów oraz 24 % stanu wałów 

przeciwpowodziowych. Wydzielona w budŜecie kwota na utrzymanie urządzeń melioracji 

wodnych podstawowych pozwala jedynie na utrzymanie w gotowości technicznej 

istniejących przepompowni melioracyjnych i nie pozwala na objęcie konserwacją nawet 

najbardziej wymagających tych zabiegów koryt rzek i kanałów oraz wałów 

przeciwpowodziowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 1440-1441) 

2.1.7. W toku kontroli ustalono, Ŝe Urząd zwrócił na konto LUW łącznie 

346.118,14 zł24 niewykorzystanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji 

rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Kwota 141.627,56 zł wraz z odsetkami 540,13 zł 

                                                 
24 Dział 010, rozdział 01036; dział 750, rozdział 75011; dział 851, rozdział 85141; dział 851, rozdział 85157, 

dział 852, rozdział 85212; dział 853, rozdział 85332. 
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została zwrócona w dniach 19.01.2007 r. i 29.01.2007 r., tj. po terminie określonym 

w art. 144 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (15.01.2007 r.).  

(Dowód: akta kontroli str. 1340, 1345-1346, 1364) 

Otrzymana dotacja na zadania zlecone w kwocie 277.000 zł w zakresie Urzędy 

Wojewódzkie została wykorzystana w wysokości 272.177,14 zł zgodnie z celem na jaki 

została przyznana.  

(Dowód: akta kontroli str. 909) 

Niewykorzystana kwota ww. dotacji (4.822,86 zł) została zwrócona na konto LUW w dniu 

19.01.2007 r., podczas gdy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwrot 

dotacji powinien nastąpić do 15 stycznia roku następującego po roku budŜetowym. Wraz 

ze zwrotem w dniu 19.01.2007 r. niewykorzystanej dotacji przekazano odsetki w kwocie 

4,36 zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 911) 

Za rozliczenie dotacji w dziale 750 odpowiadała Krystyna Kumek - główny specjalista 

w Departamencie Organizacyjno - Prawnym Urzędu, która wyjaśniła: „Nie wykorzystanie 

w całości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami (dział 750, rozdział 75011, § 2210) wynikało z braku moŜliwości wykorzystania 

środków do końca roku. Pracownicy realizujący zadania nie zgłosili zapotrzebowania (…). 

Przyczyną opóźnienia w rozliczeniu przeze mnie dotacji w kwocie 277.000 zł na zadania 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dział 750, rozdział 

75011, § 2210) było przeoczenie terminu rozliczenia dotacji. Nikt z Departamentu BudŜetu 

nie sygnalizował zbliŜającego się terminu na zwrot niewykorzystanej dotacji.” 

(Dowód: akta kontroli str. 513-514a, 916) 

W sprawie zwrotu dotacji z opóźnieniem w dziale 010 Lidia Kozłowska - główna specjalistka 

ds. obsługi finansowej w Wydziale WdraŜania Programów Pomocowych Urzędu wyjaśniła, 

m.in. Ŝe: „przyczyną opóźnienia w zwrocie dotacji w dziale 010 był zbyt krótki termin na jej 

rozliczenie i duŜa ilość zadań bieŜących (...)”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1362, 1531-1532) 

W sprawie ww. opóźnień Skarbnik Województwa Jan Suchowacki wyjaśnił, Ŝe: 

- „przyczyną zwrotu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne 

zadania zlecone ustawami było niewykonane części zadań, na których wykonanie zostały 

udzielone dotacje”, 

- „przyczyną opóźnienia zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na zadania z zakresu 

administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami było nie rozliczenie ich w terminie do 
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15.01.2007 r. przez poszczególne Departamenty merytoryczne. Aby taka sytuacja nie 

powstała w przyszłości zobowiązałem pracowników Urzędu do przestrzegania procedur 

i terminów zwrotu niewykorzystanych dotacji”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1173, 1302) 

 

 

2.2. Dotacje celowe na zadania własne 
 

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne stanowiły ogółem 5,7 % dochodów 

Województwa. Dochody i wydatki na realizację powyŜszych zadań przedstawia zestawienie: 

/tys. zł/ 

Dotacje celowe na zadania własne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Dochody i 
wydatki ogółem,  
z tego:   

17.461,1 24.286,2 15.941,9 15.936,5 91,3 65,6 100,0 73,3 68,0 260.080,7 - 276.017,2 

dział 010, z tego: - - - - - - - - - 5.265,6 - 5.265,6 
- rozdział 01005 - - - - - - - - - 50,0 - 50,0 
- rozdział 01006 - - - - - - - - - 5.177,0 - 5.177,0 
- rozdział 01015 - - - - - - - - - 5,2 - 5,2 
- rozdział 01020 - - - - - - - - - 9,4 - 9,4 
- rozdział 01095 - - - - - - - - - 24,0 - 24,0 

dział 150, z tego: 353,0 4.753,3 2.211,3 2.205,9 624,9 46,4 99,8 5,4 - 5.324,5 - 7.530,4 
- rozdział 15011 353,0 4.753,3 2.211,3 2.205,9 624,9 46,4 99,8 5,4 - 5.324,5 - 7.530,4 

dział 600, z tego: 10.834,2 7.074,9 6.526,4 6.526,4 60,2 92,3 100,0 - - 162.329,1 - 168.855,5 
- rozdział 60001 5.855,7 1.349,3 1.349,3 1.349,3 23,0 100,0 100,0 - - 28.128,7 - 29.478,0 
- rozdział 60003 - - - - - - - - - 22.943,6 - 22.943,6 
- rozdział 60013 4.978,5 5.725,6 5.177,1 5.177,1 104,0 90,4 100,0 - - 111.256,8 - 116.433,9 

dział 630, z tego: - - - - - - - - - 425,5 - 425,5 
- rozdział 63003 - - - - - - - - - 356,9 - 356,9 
- rozdział 63095 - - - - - - - - - 68,6 - 68,6 

dział 700, z tego: - - - - - - - - - 154,1 - 154,1 
- rozdział 70005 - - - - - - - - - 154,1 - 154,1 

dział 710, z tego: - - - - - - - - - 299,5 - 299,5 
- rozdział 71004 - - - - - - - - - 207,5  207,5 
- rozdział 71012 - - - - - - - - - 92,0 - 92,0 

dział 750, z tego: 15,5 392,7 137,5 137,5 887,1 35,0 100,0 - - 19.301,3 - 19.438,8 
- rozdział 75017 - - - - - - - - - 765,8 - 765,8 
- rozdział 75018 12,9 336,9 120,5 120,5 934,1 35,8 100,0 - - 16.043,7 - 16.164,2 
- rozdział 75075 - - - - - - - - - 1.806,0 - 1.806,0 
- rozdział 75095 2,6 55,8 17,0 17,0 653,9 30,5 100,0 - - 685,8 - 702,8 

dział 757, z tego: - - - - - - - - - 522,7 - 522,7 
- rozdział 75702 - - - - - - - - - 522,7 - 522,7 

dział 801, z tego: 58,6 135,8 135,8 135,8 231,7 100,0 100,0 - - 12.437,2 - 12.573,0 
- rozdział 80102 - - - - - - - - - 200,1 - 200,1 
- rozdział 80111 - - - - - - - - - 650,2 - 650,2 
- rozdział 80130 - - - - - - - - - 4.460,4 - 4.460,4 
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- rozdział 80141 - - - - - - - - - 489,1 - 489,1 
- rozdział 80146 57,8 135,2 135,2 135,2 233,9 100,0 100,0 - - 3.619,0 - 3.754,2 
- rozdział 80147 - - - - - - - - - 2.860,4 - 2.860,4 
- rozdział 80195 0,8 0,6 0,6 0,6 75,0 100,0 100,0 - - 158,0 - 158,6 

dział 803, z tego: 237,1 278,4 277,0 277,0 116,8 99,5 100,0 1,2 1,2 825,3 - 1.102,3 
- rozdział 80309 237,1 278,4 277,0 277,0 116,8 99,5 100,0 1,2 1,2 825,3 - 1.102,3 

dział 851, z tego: 3.422,0 1.570,6 970,5 970,5 28,4 61,8 100,0 - - 10.719,4 - 11.689,9 
- rozdział 85111 3.422,0 1.570,6 970,5 970,5 28,4 61,8 100,0 - - 4.854,1 - 5.824,6 
- rozdział 85120 - - - - - - - - - 994,0 - 994,0 
- rozdział 85121 - - - - - - - - - 212,8 - 212,8 
- rozdział 85148 - - - - - - - - - 4.203,8 - 4.203,8 
- rozdział 85153 - - - - - - - - - 119,4 - 119,4 
- rozdział 85154 - - - - - - - - - 335,3 - 335,3 

dział 852, z tego: - 33,6 33,6 33,6 - 100,0 100,0 - - 677,5 - 711,1 
- rozdział 85217 - 33,6 33,6 33,6 - 100,0 100,0 - - 677,5 - 711,1 

dział 853, z tego: 383,9 6.351,6 2.502,7 2.502,7 651,7 39,4 100,0 - - 11.763,4 - 14.266,1 
- rozdział 85311 - - - - - - - - - 68,5 - 68,5 
- rozdział 85332 383,9 6.351,6 2.502,7 2.502,7 651,7 39,4 100,0 - - 11.694,9 - 14.197,6 

dział 854, z tego: 1.827,3 2.751,0 2.576,4 2.576,4 141,0 
93,7 

 
100,0 66,7 66,8 8.375,3 - 10.951,7 

- rozdział 85410 - - - - - - - - - 381,2 - 381,2 
- rozdział 85415 1.827,3 2.298,5 2.123,9 2.123,9 116,2 92,4 100,0 66,7 66,8 4.369,3 - 6.493,2 
- rozdział 85420        - - 2.181,5 - 2.181,5 
- rozdział 85421 - 452,5 452,5 452,5 - 100,0 100,0 - - 1.443,3 - 1.895,8 

dział 900, z tego: - - - - - - - - - 146,0 - 146,0 
- rozdział 90002 - - - - - - - - - 26,2 - 26,2 
- rozdział 90019 - - - - - - - - - 19,8 - 19,8 
- rozdział 90095 - - - - - - - - - 100,0 - 100,0 

dział 921, z tego: 329,5 944,3 570,7 570,7 173,2 60,4 100,0 - - 17.688,4 - 18.259,1 
- rozdział 92105 - - - - - - - - - 128,4 - 128,4 
- rozdział 92106 196,9 300,0 300,0 300,0 152,4 100,0 100,0 - - 4.927,9 - 5.227,9 
- rozdział 92108 - - - - - - - - - 2.300,0 - 2.300,0 
- rozdział 92109 - 502,5 142,7 142,7 - 28,4 100,0 - - 1.223,5 - 1.366,2 
- rozdział 92116 132,6 - - - - - - - - 4.873,8 - 4.873,8 
- rozdział 92118 - 141,8 128,0 128,0 - 90,3 100,0 - - 4.234,8 - 4.362,8 

dział 926, z tego: - - - - - - - - - 3.825,9 - 3.825,9 
- rozdział 92604 - - - - - - - - - 2.130,0 - 2.130,0 
- rozdział 92605 - - - - - - - - - 1.644,4 - 1.644,4 
- rozdział 92695 - - - - - - - - - 51,5 - 51,5 

(Dowód: akta kontroli str. 1249-1285, 1299, 1337-1338) 

 

2.2.1. Dane w zakresie zmian zadań dotowanych z budŜetu państwa w 2005 r. 

a 2006 r., przedstawia zestawienie: 

Kwota w roku 
[w zł] Dział Rozdział § 

2005 2006 
Rodzaj zadania Objaśnienia 

1 2 3 4 5 6 7 
150   352.975 2.205.886 - - 

 15011 2230 50.000 - 
Przetwórstwo przemysłowe - 

rozwój przedsiębiorczości 
Od 2006 r. wydatek finansowany jest w 

dziale 750, rozdział 75095. 

  2237 - 396 
Przetwórstwo przemysłowe - 

rozwój przedsiębiorczości 
Kwota 396 zł wynika z róŜnic kursowych 
powstałych w wyniku zamian kursu euro. 

  2239 298.513 2.202.440 
Przetwórstwo przemysłowe - 

rozwój przedsiębiorczości 

Przyrost wysokości dotacji wynika ze 
wzrostu liczby wniosków o płatność 

złoŜonych przez beneficjentów działań 2.5, 
2.6 i 3.4. 

  6539 4.462 3.050 
Przetwórstwo przemysłowe - 

rozwój przedsiębiorczości 

RóŜnica wynika z kwoty zatwierdzonej przez 
Instytucję Zarządzającą na realizację 

inwestycji. 
600   10.834.187 6.526.411 - - 

 60001 6530 5.855.687 1.349.313 
Transport i łączność - krajowe 

pasaŜerskie 

W 2006 r. sfinansowano zakup ostatniego 
szynobusu z dotacji. Zakup kolejnych 
szynobusów finansowany w ramach 

kontraktu wojewódzkiego. 
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 60013 6530 4.978.500 5.177.098 

Transport i łączność - drogi 
publiczne wojewódzkie. 

Przebudowa dróg 
wojewódzkich 

Zadania realizowane w ramach kontraktu 
wojewódzkiego. W 2006 r. wzrost wartości 

wykonanych 6 zadań. 

750   15.524 137.490 - - 

 75018 2237 - 10.426 
Administracja publiczna - 
urzędy marszałkowskie 

Wydatki ponoszone w ramach środków 
Interreg III A - koszty operacyjne. 

  2239 6.666 103.153 
Administracja publiczna - 
urzędy marszałkowskie 

Wydatki ponoszone w ramach środków 
Interreg III A. W 2005 r. zakup sprzętu, w 

2006 r. wydatki na wynagrodzenia, zakupy i 
promocja. 

  6539 6.225 6.875 
Administracja publiczna - 
urzędy marszałkowskie 

Wydatki ponoszone w ramach środków 
Interreg III A - koszty zakupu sprzętu. 

 75095 2237 - 341 
Administracja publiczna - 

pozostała działalność 
Interreg III A - koszty operacyjne 

  2239 2.633 16.695 
Administracja publiczna - 

pozostała działalność 

Interreg III A - informacja i promocja. W 
2006 r. w tym rozdziale finansowanie części 

wydatków finansowanych w 2005 r. w 
rozdziale 15011. 

801   58.614 135.791 - - 

 80146 2239 7.814 30.567 
Oświata i wychowanie - 

dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

Kontynuacja programu z 2005 r. „Szkoła 
moich marzeń”. 

  6530 50.000 104.624 
Oświata i wychowanie - 

dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

Kontynuacja z 2005 r. renowacji elewacji 
frontowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego. 

 80195 2230 800 600 
Oświata i wychowanie - 

pozostała działalność 

Wynagrodzenia ekspertów za udział w 
pracach komisji egzaminacyjnych (awans 
zawodowy). Zmniejszenie wypłaconego 

wynagrodzenia wynika z ilości postępowań. 

803 80309 2239 237.118 276.971 
Szkolnictwo wyŜsze - pomoc 

materialna dla studentów 

Realizacja zadania „Wspieranie rozwoju 
edukacyjnego studentów”. 

Środki wydatkowane stosownie do zaleceń 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

W 2005 r. konsumowano alokację z 2004 r. 
(23,4 %), a w 2006 r. alokację z roku 2005 r. 

(33,4 %). 

851 85111 6530 3.421.940 970.530 
Ochrona zdrowia - szpitale 

ogólne 

Środki otrzymane na zdania realizowane w 
ramach kontraktu wojewódzkiego. W 2005 r. 

„rozbudowa i modernizacja Lubuskiego 
Ośrodka Onkologii” przy Szpitalu 

Wojewódzkim w Zielonej Górze. W 2006 r. 
kontynuowano zadanie z 2005 r. oraz 

realizowano zdania: „Poprawa jakości usług 
medycznych w zakresie hemodializoterapii 
(Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.) 

oraz „Modernizacja pomieszczeń oraz 
wyposaŜenie w sprzęt i aparaturę dla potrzeb 

diagnostycznych” (Szpital Wojewódzki w 
Zielonej Górze) 

852 85217 6530 - 33.570 
Pomoc społeczna - regionalne 

ośrodki polityki społecznej 
Środki przyznane na adaptację w 2006 r. 

budynku przedszkola. 

853   383.912 2.502.702 - - 

 85332 2237 11.795 - 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej. Promocja 
zatrudnienia i rozwój zasobów 

ludzkich 

Środki wykorzystywane w 2005 r. 
pochodziły z programu PHARE. 

 85332 2239 372.117 2.502.702 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej - 

wojewódzkie urzędy pracy. 
Współfinansowane z budŜetu 
działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR 

RóŜnica w wydatkowanych środkach wynika 
z ilości podpisanych umów z beneficjentami 

oraz ilości zweryfikowanych wniosków 
o płatność. 

854   1.827.251 2.576.432 - - 

 85415 2239 1.827.251 2.123.873 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza - pomoc 
materialna dla uczniów 

Realizacja zadania „Wspieranie rozwoju 
edukacyjnego młodzieŜy wiejskiej” 

Środki wydatkowane stosownie do zaleceń 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

W 2005 r. konsumowano alokację z 2004 r. 
(23,4 %), a w 2006 r. alokację z roku 2005 r. 

(33,4 %). 
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 85421 6530 - 452.559 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
Adaptacja  ośrodka socjoterapii. 

921   329.550 570.714 - - 

 92106 6530 196.950 300.000 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego - Teatry 

W 2005 r. zadanie realizowane przez Teatr 
w Zielonej Górze, w 2006 r. przez Teatr w 

Gorzowie Wlkp. 

 92109 6530 - 142.740 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego - Domy Kultury 

Podjęcie w 2006 r. zadania przez Regionalne 
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 

polegającego na rewitalizacji elewacji 
budynku. 

 92116 6530 132.600 - 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego - Biblioteki 

W 2005 r. WiMBP w Zielonej Górze 
realizowała zadania modernizacji kompleksu 

czytelni. 

 92118 6530 - 124.919 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego - Muzea 

Realizowanie w 2006 r. przez Muzeum 
Etnograficzne zadania rekonstrukcji 

obiektów architektury. 

  6539  3.055 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego - Muzea 

Realizowanie w 2006 r. przez Muzeum 
Etnograficzne zadania rekonstrukcji 

obiektów architektury. 

(Dowód: akta kontroli str. 1193-1194, 1205-1214) 

2.2.2. Województwo Lubuskie bez zbędnej zwłoki przekazywało do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich dotacje celowe w łącznej wysokości 5.177.098 zł na zadania własne w dziale 

600, rozdział 60013. 

(Dowód: akta kontroli str. 1007-1011, 1293-1296) 

2.2.3. Spośród zaplanowanej kwoty 8.601.130 zł Województwo Lubuskie otrzymało 

w ramach kontraktu wojewódzkiego środki z budŜetu państwa w łącznej kwocie 7.092.916 zł 

na 13 zadań w następujących rozdziałach: 60013 (drogi publiczne wojewódzkie), 85111 

(szpitale ogólne), 85217 (regionalne ośrodki polityki społecznej), 85421 (młodzieŜowe 

ośrodki socjoterapii), 92109 (domy kultury, świetlice, kluby), 92118 (muzea). PowyŜsze 

środki zostały wydatkowane do kwoty 7.092.916 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1007-1020) 

W przypadku 4 zadań objętych kontraktem wojewódzkim realizowanych przez Województwo 

Lubuskie łączne środki w wysokości 1.508.214 zł zostały zakwalifikowane25 jako wydatki 

niewygasające w 2006 r., a termin ich realizacji ustalono na 30.06.2007 r. Urząd, we wniosku 

z dnia 15.11.2006 r. kierowanym do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW 

w sprawie zakwalifikowania środków jako wydatki niewygasające w 2006 r., przedstawił 

następujące uzasadnienie: 

- wniosek 96/KW/06 - kwota 174.220 zł - „z przyczyn atmosferycznych w okresie zimowym 

roboty związane z wykonywaniem przepustu oraz przebudowy branŜ mostowych, 

elektrycznych, telekomunikacyjnych i sanitarnych są niemoŜliwe do wykonania”, 

                                                 
25 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.12.2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, 

które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689). 
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- wniosek 99/KW/06 - kwota 374.234 zł - „wszystkie prace zewnętrzne wymagają 

odpowiednich warunków atmosferycznych. Ze względu na zbliŜającą się zimę prace muszą 

być przesunięte do wiosny przyszłego roku”, 

- wniosek 159/KW/06 - kwota 359.760 zł - „z przyczyn atmosferycznych w okresie jesienno - 

zimowym roboty związane z wykonaniem czynności rewitalizacyjnych zabytkowego 

pałacyku są niemoŜliwe do wykonania”, 

- wniosek 165/KW/06 - kwota 600.000 zł - „z uwagi na konieczność dotrzymywania 

technologii oraz zachowania sztuki budowlanej realizacja inwestycji musi być przesunięta 

do wiosny przyszłego roku”. 

Z pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich do UMWL wynika, m.in., Ŝe „procedury przetargowe 

narzucone ustawą Prawo zamówień publicznych są czasochłonne, a naleŜy zauwaŜyć, 

Ŝe złoŜenie wniosków aplikacyjnych nastąpiło 12.05.2006 r., natomiast podpisanie umów 

na Kontrakt Wojewódzki z Wojewodą Lubuskim 13.09.2006 r.”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1017-1018, 1291-1292, 1297-1298, 1367-1374) 

2.2.4. Środki w ramach kontraktu wojewódzkiego, zgodnie z nim, były 

przekazywane przez Wojewodę Lubuskiego w terminach oraz pełnej wysokości. 

(Dowód: akta kontroli str. 1017, 1021-1022, 1029-1047) 

2.2.5. Województwo Lubuskie otrzymało dotacje celowe z budŜetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek 

oświatowych w łącznej kwocie 425.559,00 zł na adaptację budynku na ośrodek socjoterapii 

w Zaborze (dział 854, rozdział 85421, § 6050), ponadto dofinansowało ze środków własnych 

zadanie w 50 %, tj. w kwocie 425.559,00 zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 1007, 1048-1052) 

2.2.6. Nie wystąpiły przypadki wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobrania dotacji w nadmiernej wysokości. 

(Dowód: akta kontroli str. 1007-1011, 1017, 1021, 1028, 1051-1052) 

2.2.7. W toku kontroli ustalono, Ŝe Urząd zwrócił na konto LUW łącznie 

73.321,03 zł26 niewykorzystanych dotacji celowych na zadania własne. Kwota 67.949,65 zł 

wraz z odsetkami 930,71 zł została zwrócona w dniach 17.01.2007 r. i 23.01.2007 r., 

tj. po terminie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (15.01.2007 r.).  

(Dowód: akta kontroli str. 1353-1354, 1355-1357, 1365) 

 

                                                 
26 Dział 150, rozdział 15011; dział 803, rozdział 80309, dział 854, rozdział 85415. 
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W powyŜszej sprawie: 

- Beata Kiecana - zastępca dyrektora w Departamencie Spraw Społecznych27 Urzędu 

wyjaśniła, m.in. Ŝe „przyczyną opóźnienia w zwrocie dotacji (...) był zbyt krótki termin na 

jej rozliczenie (...) ”, 

 (Dowód: akta kontroli str. 1363) 

- Skarbnik Województwa Jan Suchowacki wyjaśnił jak w pkt. 2.1.7 protokołu kontroli. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1302) 

2.2.8. W dniu 04.09.2006 r. Urząd zwrócił niewykorzystane niewygasające 

w 2005 r. środki28 w łącznej kwocie 188.989,44 zł na rachunek LUW. Zwrot dotyczył zadań 

realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: działania 2.4 ZPORR „reorientacja 

zawodowa osób zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi” oraz działania 2.3 ZPORR 

„ reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1414-1418) 

 

2.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych 

z organami administracji rządowej 
 

 Otrzymane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 

zawartych z organami administracji rządowej stanowiły ogółem 0,6 % dochodów 

Województwa. Dochody i wydatki na realizację powyŜszych zadań przedstawia zestawienie: 

/tys. zł/ 

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z 
organami administracji rządowej 

2006 r. Wskaźniki w %  w 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Dochody i wydatki 
ogółem,  
z tego:   

3.223,2 2.036,4 1.813,3 1.813,3 56,3 89,1 100,0 - - - - 1.813,3 

dział 150, z tego: 313,2 - - - - - - - - - - - 
- rozdział 15011 313,2 - - - - - - - - - - - 

                                                 
27 Do którego zadań naleŜało, m.in. prowadzenie spraw dotyczących korzystania ze wsparcia z funduszy 

strukturalnych. 
28 Zakwalifikowane zarządzeniem nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 02.01.2006 r. (termin realizacji wydatków 

określono na dzień 31.08.2006 r.). 
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dział 600, z tego: 109,5 522,0 299,0 299,0 273,1 57,3 100,0 - - - - 299,0 

- rozdział 60013 109,5 522,0 299,0 299,0 273,1 57,3 100,0 - - - - 299,0 

dział 750, z tego: 125,2 54,4 54,4 54,4 43,5 100,0 100,0 - - - - 54,4 

- rozdział 75018 4,0 54,4 54,4 54,4 1.360,0 100,0 100,0 - - - - 54,4 

- rozdział 75058 121,2 - - - - - - - - - - - 

dział 801, z tego: 45,0 - - - - - - - - - - - 

- rozdział 80195 45,0 - - - - - - - - - - - 

dział 853, z tego: 363,3 - - - - - - - - - - - 

- rozdział 85332 363,3 - - - - - - - - - - - 

dział 921, z tego: 2.212,5 1.460,0 1.459,9 1.459,9 66,0 100,0 100,0 - - - - 1.459,9 

- rozdział 92106 200,0 350,0 349,9 349,9 175,0 100,0 100,0 - - - - 349,9 

- rozdział 92108 250,0 - - - - - - - - - - - 

- rozdział 92109 200,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 - - - - 100,0 

- rozdział 92116 429,1 360,0 360,0 360,0 83,9 100,0 100,0 - - - - 360,0 

- rozdział 92118 1.133,4 650,0 650,0 650,0 57,4 100,0 100,0 - - - - 650,0 

dział 926, z tego: 54,5 - - - - - - - - - - - 

- rozdział 92695 54,5 - - - - - - - - - - - 

 (Dowód: akta kontroli str. 1191-1192, 1249-1285, 1299) 

Województwo Lubuskie w okresie objętym kontrolą otrzymało 1.813.259,21 zł 

dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami 

administracji rządowej:  

a) 1 porozumienie29 z Wojewodą Lubuskim dotyczące realizacji zadań z zakresu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 odcinkach dróg wojewódzkich30. 

 (Dowód: akta kontroli str. 918-930) 

b) 1 porozumienie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej na wykonanie zadania pn. 

„ZałoŜenie i zarządzanie siecią transferu informacji EUROPE DIRECT w Polsce”. 

(Dowód: akta kontroli str. 936-954) 

c) 8 porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego31 na następujące zadania: 

- Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Realizacja premiery spektaklu 

autorskiego Leszka Mądzika pt. „Strumień” z muzyką Zygmunta Koniecznego oraz 

modernizacja magazynów scenografii i rekwizytów Lubuskiego Teatru 

im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, 

- Edukacja kulturalna społeczeństwa. „Za kulisami”  - program edukacyjny Teatru 

im. J. Osterwy, 

                                                 
29 Nr USK 8, 15, 16/2006. 
30 Nr 287 w m. DroŜków, nr 137 w m. Sulęcin, nr 134 Radachów - Ośno Lubuskie. 
31 6 porozumień zawarto w dniu 8.08.2006 r. oraz 2 porozumienia w dniu 21.07.2006 r. Wszystkie wnioski 

zostały ocenione pozytywnie i w oparciu o nie otrzymano dofinansowanie. 
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- Tworzenie i wdraŜanie systemów informatycznych w sferze kultury. Modernizacja 

infrastruktury i systemu informacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Gorzowie Wlkp., 

- Tworzenie i wdraŜanie systemów informatycznych w sferze kultury. System sieciowego 

udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, 

- Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Modernizacja wystaw we 

wnętrzach w stylu Biedermeier, utworzenie galerii malarstwa Polskiego i salonu 

muzycznego, 

- Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Modernizacja obiektu 

zabytkowego - „Leśniczówki” z XVIII wieku, 

- Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zielonogórskie Muzeum 

Wina, 

- Edukacja kulturalna społeczeństwa. „Proscenium” - program edukacji artystycznej. 

(Dowód: akta kontroli str. 967, 969, 1538) 

Województwo Lubuskie otrzymało dotacje celowe w kwocie i terminach 

wynikających z zawartych porozumień. W przypadku zadania (z zakresu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 134) realizowanego na 

podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim, środki przeznaczone na jego 

dofinansowanie w wysokości 223.000 zł (dział 600, rozdział 60013, § 6523) zostały 

zakwalifikowane32 jako wydatki niewygasające w 2006 r. Z pisma Zarządu Dróg 

Wojewódzkich wynika, Ŝe przyczyną przesunięcia terminu wykonania zadania były 

przedłuŜające się procedury przetargowe - przetarg ogłoszony w sierpniu 2006 r. 

uniewaŜniono, poniewaŜ nie wpłynęła Ŝadna oferta. Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpiło 

we wrześniu 2006 r. Spowodowało to opóźnienie w rozpoczęciu realizacji inwestycji. 

Z uwagi na to, Ŝe część robót wymaga zachowania odpowiednich warunków 

technologicznych zaszła konieczność przesunięcia tych robót na okres wiosenny. 

 (Dowód: akta kontroli str. 927-935, 965-968) 

W zakresie stopnia i sposobu wykorzystania dotacji ustalono, Ŝe spośród zadań 

realizowanych na podstawie 10 porozumień w 9 przypadkach otrzymane dotacje zostały 

wykorzystane na cele określone w porozumieniach, natomiast w przypadku jednego zadania 

pn. Realizacja premiery spektaklu autorskiego Leszka Mądzika pt. „Strumień” z muzyką 

                                                 
32 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.12.2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, 

które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) - zarządzeniem Nr 328 
Wojewody Lubuskiego z dnia 19.12.2006 r. 
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Zygmunta Koniecznego oraz modernizacja magazynów scenografii i rekwizytów Lubuskiego 

Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (kwota dotacji 200.000 zł) stwierdzono, Ŝe:  

- w dniu 12.12.2006 r. Urząd przekazał dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe, 

- Departament Ekonomiczny MKiDN wniósł33 uwagi dotyczące zmiany zakresu rzeczowego 

przyznanej dotacji bez powiadomienia MKiDN (na łączną kwotę 13.669,71 zł w dziale 921, 

rozdział 92106, § 6520). Zgodnie z § 12 Porozumienia, dokonana zmiana wymagała aneksu 

i zgody obu stron pod rygorem niewaŜności. MKiDN powołując się na art. 145 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych wniósł o zwrot ww. kwoty wraz z odsetkami. Strony 

porozumienia nie zawarły aneksu zmieniającego zakres rzeczowy zadania,  

- Urząd wezwał34 Teatr Lubuski do zwrotu środków, który odwołał się od takiej decyzji 

i powołując się na konieczność wykonania robót dodatkowych wniósł o ponowne 

rozwaŜenie i zaakceptowanie zmian w kosztorysie w rozliczeniu kosztów z realizacji 

zadania. Przedstawiając przytoczone w odwołaniu okoliczności wykonania robót - przy 

zastrzeŜeniu, Ŝe zadanie zostało zrealizowane - Urząd wystąpił do Departamentu 

Ekonomicznego MKiDN „o ponowne rozwaŜenie przyjęcia rozliczenia”. Według 

oświadczenia pracowników Urzędu, Ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło powyŜszy 

wniosek Urzędu.  

 (Dowód: akta kontroli str. 965-1006, 1536) 

Pozostałe dotacje zostały rozliczone zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w porozumieniach.  

(Dowód: akta kontroli str. 941, 969-1006) 

 

2.4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 

Otrzymane dotacje celowe z funduszu celowego stanowiły ogółem 0,4 % dochodów 

Województwa. W 2006 r. Województwo otrzymało dotacje z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW).  

(Dowód: akta kontroli str. 1053) 

Dochody i wydatki z dotacji celowych z WFOŚiGW (fundusz państwowy) przedstawia 

zestawienie: 

                                                 
33 Pismem nr DE/W.VI.ASpor.3600/Mecenat/2007 z dnia 12.01.2007 r. 
34 Pismem nr D.S.I.3011/5-34/06/07 z dnia 17.01.2007 r. 
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/tys. zł/ 

 (Dowód: akta kontroli str. 382, 1057, 1192, 1249-1285, 1299) 

2.4.1. Z WFOŚiGW Województwo Lubuskie w 2006 r. otrzymało 5 dotacji 

w łącznej wysokości 1.375.220,00 zł na zadania z zakresu: 

- melioracji wodnych (dwa zadania) w łącznej kwocie 1.000.000 zł (dział 010, rozdział 

01008, § 6260), 

- urzędy marszałkowskie w kwocie 250.000 zł (dział 750, rozdział 75018, § 2440 i 6260), 

- pozostała działalność (dwa zadania) w łącznej kwocie 125.220 zł (dział 900, rozdział 90095, 

§ 2440 i 6060). 

(Dowód: akta kontroli str. 382, 1053-1057) 

Zadania z zakresu melioracji wodnych współfinansowane z dotacji realizował 

LZMiUW. Jak wynika z podpisanego w dniu 09.03.2007 r. protokołu kontroli NIK (punkt 5) 

przeprowadzonej w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, LZMIUW 

wykorzystał pełną kwotę otrzymanych dotacji, a w dniu 11.01.2007 r., tj. zgodnie 

z wcześniejszymi postanowieniami, przedstawił w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej rozliczenie kosztów zadań dofinansowanych dotacjami. 

(Dowód: akta kontroli str. 1442-1443) 

2.4.2. Województwo Lubuskie otrzymało dotacje celowe w kwotach i terminach 

wynikających z zawartych umów.  

(Dowód: akta kontroli str. 380, 382, 387-390, 1053-1057, 1060-1064) 

Dotacje celowe na zadania realizowane z WFOŚiGW 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Dochody i 
wydatki 
ogółem,  
z tego:   

2.257,6 1.260,5 1.375,2 1.375,2 60,9 109,1 100,0 - - 250,0 - 1.625,2 

dział 010, z 
tego: 

2.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 50,0 100,0 100,0 - - - - 1.000,0 

- rozdział 01008 2.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 50,0 100,0 100,0 - - - - 1.000,0 
dział 750, z 
tego: 

250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 100,0 - - 250,0 - 500,0 

- rozdział 75018 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 100,0 - - 250,0 - 500,0 

dział 900, z 
tego: 

7,6 10,5 125,2 125,2 1.647,3 1.192,4 100,0 - - - - 125,2 

- rozdział 90095 7,6 10,5 125,2 125,2 1.647,3 1.192,4 100,0 - - - - 125,2 
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2.4.3. Kontrola dwóch zadań finansowanych z dotacji wykazała, Ŝe: 

a) W umowie dotacji zawartej z WFOŚIGW w dniu 20.11.2006 r. Województwo Lubuskie 

zobowiązało się osiągnąć: 

- „efekt rzeczowy” - w postaci zakupu licencji na korzystanie z systemu informatycznego 

w 2007 r., 

- „efekt ekologiczny” - w postaci poprawy ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska.  

(Dowód: akta kontroli str. 388) 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 

(opisanego w pkt. 4.2 protokołu kontroli) zakupiono w dniu 08.11.2006 r. od firmy 

ATMOTERM z siedzibą w Opolu roczną licencję niewyłączną na korzystanie z systemów 

informatycznych słuŜących do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz 

zarządzania informacjami środowiskowymi za  łączną kwotę 214.720 zł.  

Kwota 100.000 zł została uiszczona Wykonawcy ze środków własnych w dniu 

08.12.2006 r., natomiast kwota 114.720 zł w dniu 19.12.2006 r. z dotacji Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

(Dowód: akta kontroli str. 381-384) 

Kwota dotacji 114.720 zł przekazanej przez WFOŚiGW nie została ujęta w planie 

wydatków budŜetowych na 2006 r. w dziale 900, rozdział 90095, § 6060, podczas gdy art. 

189 ustawy o finansach publicznych stanowi, Ŝe w toku wykonywania budŜetu jednostki 

samorządu terytorialnego dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych 

w planie finansowym.  

Ustalono, Ŝe w sprawozdaniach budŜetowych, które stosownie do § 4 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budŜetowej, Województwo było 

zobowiązane sporządzać, nie wykazano: 

- kwoty 114.720 zł w kolumnie „dochody otrzymane”, w dziale 900, w sprawozdaniu 

budŜetowym Rb-27S (roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych 

jednostek samorządu terytorialnego), 

- kwoty 114.720 zł w kolumnie „wydatki wykonane”, w dziale 900, w sprawozdaniu 

budŜetowym Rb-28S (roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych 

jednostek samorządu terytorialnego). 

(Dowód: akta kontroli str. 382, 1167-1168, 1258-1259, 1284) 

Stanisława Kirmiel - kierownik Oddziału Ekonomicznego i Transportu, do której - zgodnie 

z zakresem czynności - naleŜało sporządzanie wniosków w sprawie zmian dochodów 

i wydatków w trakcie realizacji budŜetu województwa oraz sporządzanie sprawozdań 
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z realizacji dochodów i wydatków Departamentu wyjaśniła: „Przyczyną powyŜszego był brak 

informacji o dokonanej przez WFOŚiGW zapłacie w końcu grudnia 2006 r. Tematem 

dotyczącym zapłaty za licencję na system informatyczny do poboru opłat środowiskowych 

zajmowała się Pani Mariola Wielhorska, która nie przekazała do mnie informacji 

o konieczności wprowadzenia wydatków do budŜetu.” 

(Dowód: akta kontroli str. 1534) 

Mariola Wielhorska - inspektor w Oddziale Ochrony Środowiska wyjaśniła, iŜ nieujęcie 

nastąpiło na skutej niedopatrzenia i niezłoŜenia przez nią stosownego wniosku do 

Departamentu Skarbu i Finansów o zmianę planu. 

 (Dowód: akta kontroli str. 508-509, 1059) 

Skarbnik Województwa Jan Suchowacki wyjaśnił w powyŜszej sprawie: „Przyczyną nie 

ujęcia w planie wydatków budŜetowych na 2006 r. w dziale 900, rozdział 90095, § 6060  

kwoty dotacji 114.720 zł przekazanej przez WFOŚiGW na zakup od firmy ATMOTERM 

rocznej licencji było: dokonanie bezpośrednio przez WFOŚiGW zapłaty w końcu grudnia 

2006 r. kwoty 114.720 zł co częściowo uniemoŜliwiło terminowe zgłoszenie przez 

pracownika Departamentu Gospodarki do Departamentu Skarbu i Finansów płatność (...). 

PoniewaŜ kwota ta nie została wprowadzona do budŜetu, w efekcie tego błędu kwota 

114.720 zł nie została ujęta w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-28S. Aby taka sytuacja nie 

powstała w przyszłości zobowiązałem pracowników do bezwzględnego przestrzegania 

zasady zgłaszania zmian do budŜetu”.  

(Dowód: akta kontroli str. 1173) 

Stan zobowiązań (przy stałej wysokości wpływów) z tytułu opłat za korzystanie 

ze środowiska przedstawiał się na dzień 31 grudnia: 

- 2004 r.; 17.894.833,11 zł , 

- 2005 r.; 18.408.144,06 zł, 

- 2006 r.; 14.623.059,97 zł. Spadek stanu zobowiązań wynikał z przesunięć księgowych 

na łączną kwotę 2.083.559,94 zł oraz odpisanych przedawnień i umorzeń zaległości 

na łączną kwotę 1.264.653,15 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1058, 1058a) 

 

b) W dniu 12.10.2006 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zawarł umowę dotacji35 z Województwem Lubuskim na dofinansowanie zadania 

pn. Rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

                                                 
35 Nr 2006/EE-po/015/D. 
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w Przełazach. Dotujący przekazał 250.000 zł na sfinansowanie zadania, które nie mogło 

przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania. Całkowity koszt realizacji zadania miał 

wynieść 500.000 zł, a wykonanie zaplanowano na okres od 15.05.2006 r. do 31.12.2006 r. 

Dotowany zobowiązał się dostarczyć do dnia 31.01.2007 r. pełne rozliczenie kosztów 

zadania wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonanie zadania. 

(Dowód: akta kontroli str. 1060-1063) 

W dniu 19.10.2006 r. Marszałek Województwa udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przełazach (CPiS) - Jackowi 

Kusz do realizacji ww. umowy. 

(Dowód: akta kontroli str. 1064) 

 Pełnomocnik Marszałka złoŜył do WFOŚiGW sprawozdanie (brak daty sporządzenia oraz 

wpływu) z realizacji projektu, wg którego m.in.: 

- Centrum objęło działaniami szkoleniowymi 1200 osób, 

- wszyscy uczestnicy byli na wycieczkach edukacyjnych w Poznaniu (w Palmiarni 

i ZOO), 

- doposaŜono Centrum w wysokiej jakości sprzęt szkoleniowo - dydaktyczny (np. zestawy 

komputerowe, mikroskopy, rzutniki multimedialne, namioty szkoleniowo-

konferencyjne), 

- zorganizowano Leśną ŚcieŜkę Dydaktyczno - Przyrodniczą „Złoty Potok” wraz 

z przystankami tematycznymi oznaczonymi stosownymi tablicami. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1145-1154) 

Pełnomocnik Marszałka Jacek Kusz oraz Kierownik CPiS Zbigniew Zalesiński zeznali 

m.in., Ŝe: 

- zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, 

- w wycieczce edukacyjnej do Palmiarni i ZOO wzięło udział 950 uczestników, „moŜliwe 

jest, Ŝe część była na ZOO Safarii w Świerkocinie”, 

- sprawozdanie z realizacji projektu zostało sporządzone i przedłoŜone WFOŚiGW 

w styczniu 2007 r., 

- w terminie do 31.12.2006 r. nie udało się zamontować tablic zewnętrznych Leśnej 

ŚcieŜki Dydaktyczno - Przyrodniczej „Złoty Potok” (wykonano w połowie lutego 2007 r., 

koszt tablic - 20.000 zł brutto) z uwagi na warunki atmosferyczne - mrozy. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1140-1141, 1143-1144) 

W dniu 12.03.2007 r. pełnomocnik Jacek Kusz sporządził uzupełnienie sprawozdania 

przekazanego do WFOŚIGW w Zielonej Górze: „celem uzupełnienia jest doprecyzowanie 
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pewnych nieścisłości, które pojawiły się w dokumencie końcowym (…)”. W uzupełnieniu 

podano, m.in.: 

- „w trakcie realizacji zakupów wystąpiły drobne zakłócenia harmonogramu 

spowodowane czynnikami niezaleŜnymi od nas. Z uwagi na warunki atmosferyczne 

(mrozy, silne wiatry) okazało się, Ŝe dostarczone przez wykonawcę z Połczyna Zdroju 

zamontowane tablice zewnętrzne nie mogą zostać w wyznaczonym terminie wkopane na 

terenie ośrodka z zachowaniem wymogów bhp. W zaistniałej sytuacji tablice te złoŜone 

w magazynie i zainstalowane w wyznaczonym miejscu w połowie lutego br.”, 

- „dla uczestników szkoleń zorganizowane zostały wycieczki do Poznania do ZOO 

i Palmiarnii (…). W związku z tym, Ŝe udział w wycieczkach był dobrowolny, część szkół 

uczestniczących w programie zrezygnowało z wyjazdów do Poznania”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1386-1395) 

Sposób realizacji zadania nie był przedmiotem kontroli UMWL. 

(Dowód: akta kontroli str. 1433) 

 

 

3. Realizacja projektów przewidzianych do finansowania ze środków bezzwrotnych 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz wykorzystanie przez Urząd 

poŜyczek otrzymanych na prefinansowanie tych projektów 

Urząd w 2006 r. pełnił zarówno rolę Instytucji WdraŜającej, jak i sam korzystał 

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych jako beneficjent, oraz dysponował 

środkami Województwa jako podmiot uczestniczący w projektach realizowanych przez 

podległe mu organizacyjnie jednostki, zapewniając finansowanie wkładu własnego dla 

projektów, których beneficjentem były instytucje wzmiankowane powyŜej.  

3.1 Urząd jako Instytucja Wdra Ŝająca 

3.1.1. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 

 Zgodnie z podręcznikiem wdraŜania procedur ZPORR36 (podręcznik), ocena 

formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu powinna być przeprowadzana 

w terminie nie dłuŜszym niŜ 60 dni roboczych od upływu wyznaczonego terminu składania 

                                                 
36 Podręcznik procedur wdraŜania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego opracowany 

w 2004 r. przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. (Dokument o charakterze instrukcyjnym). 
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wniosków o dofinansowanie realizacji projektu lub od daty złoŜenia kompletnego wniosku 

o dofinansowanie realizacji projektu, w zaleŜności od wybranej formy konkursu. 

 Ocena formalna wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dokonywana powinna 

być przez co najmniej dwóch pracowników jednostki ds. wyboru projektów na podstawie listy 

sprawdzającej do oceny formalnej. Ocena merytoryczno-techniczna, przeprowadzana przez 

Panel Ekspertów (organ kolegialny dokonujący oceny), powinna być dokonana w terminie nie 

dłuŜszym niŜ 45 dni roboczych od daty złoŜenia podpisu przez dyrektora jednostki 

ds. wyboru projektów na liście wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które 

pozytywnie przeszły ocenę formalną. 

 Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego (RKS) winny być zwoływane 

w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni roboczych od daty złoŜenia podpisu przez dyrektora 

jednostki ds. wyboru projektów na liście rankingowej projektów z danego 

działania/poddziałania. Na podstawie listy rankingowej ustalonej przez RKS, Zarząd 

Województwa podejmuje ostateczną decyzję o wyborze projektów zgodnie z kolejnością 

zaproponowaną na liście rankingowej przez RKS lub wprowadzając zmiany co do kolejności. 

Zarząd Województwa powinien podjąć decyzję w terminie nie dłuŜszym niŜ 10 dni roboczych 

od daty dokonania rekomendacji wyboru projektów przez RKS. 

 Uchwały Zarządu Województwa, lista wybranych projektów, wnioski 

o dofinansowanie realizacji projektu oraz załączniki (oryginał + kopia), przekazywane 

powinny być w terminie 7 dni roboczych od podjęcia uchwał o wyborze projektów do 

wsparcia przez Zarząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR 

w województwie w Urzędzie Wojewódzkim, w celu podpisania umów przez Wojewodę 

ze wskazanymi beneficjentami 

 Zagadnienia monitoringu, jak wynika z podręcznika procedur ZPORR, nie pozostają 

we właściwości Instytucji WdraŜającej, z wyjątkiem priorytetu 2 i działania 3.4. 

Województwo Lubuskie na mocy umowy z dnia 01.07.2004 r. zawartej z Agencją Rozwoju 

Regionalnego powierzyło jej rolę Instytucji WdraŜającej w ramach niŜej wymienionych 

działań ZPORR: 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne 

i transfer wiedzy, 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa.  

Zagadnienie dotyczące realizacji ww. umowy opisano w punkcie 6.5 protokołu kontroli. 

(Dowód: akta kontroli str. 1668-1676) 
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 W toku kontroli analizie poddano 6 projektów o największej wartości37, z czego 

4 projekty w ramach programu ZPORR Działanie 1 i 4, dofinansowanych z EFRR 

i 2 projekty w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi”, dofinansowane z EFOiGR: 

a) „Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP) 

w Gorzowie Wlkp.”, wniosek nr Z/2.08/I/1.4/527/05, wartość projektu 24.017.345,80 zł. 

Wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 - Rozwój 

turystyki i kultury, został złoŜony w Urzędzie przez Dyrektora WiMBP w dniu 

22.08.2005 r. Wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 18.013.009,35 zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 1551) 

Ocena formalna ww. wniosku została dokonana przez dwóch pracowników Instytucji 

WdraŜającej przy pomocy listy sprawdzającej w dniu 12.09.2005 r. W toku powyŜszej 

oceny stwierdzono, Ŝe wniosek nie spełnia wszystkich kryteriów formalnych, w związku 

z czym podjęto decyzję o zwrocie wniosku do beneficjenta. Pismem z dnia 26.09.2005 r. 

poinformowano beneficjenta o tym, Ŝe wniosek wymaga zmiany i wskazano termin 

03.10.2005 r. na złoŜenie poprawnego wniosku. W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 

03.10.2005 r. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynął wniosek, który dnia 02.11.2006 r. 

został zweryfikowany i skierowany do dalszej oceny merytoryczno-technicznej. Lista 

wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które pozytywnie przeszły ocenę 

formalną, została sporządzona w dniu 03.11.2005 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1552-1563) 

Panel Ekspertów dokonał oceny ww. wniosku w dniu 22.11.2005 r. i stwierdził, 

iŜ wniosek nie spełnił tzw. kryteriów dopuszczalności, co skutkowało pozostawieniem go 

bez dalszego rozpatrzenia. W piśmie z dnia 25.11.2005 r. beneficjent został 

poinformowany Ŝe w terminie do dnia 12.12.005 r. powinien wprowadzić do wniosku 

stosowne poprawki. W dniu 06.12.2005 r. beneficjent złoŜył wyjaśnienia dotyczące uwag 

wskazanych przez Panel Ekspertów i przekazał w załączeniu poprawione i uzupełnione 

strony oraz uzupełnioną tabelę Studium Wykonalności. 

(Dowód: akta kontroli str. 1564-1574) 

                                                 
37 Łącznie o wartości 97.827 tys. zł, spośród 417 projektów zatwierdzonych do końca 2006 r., o łącznej wartości 

799.377,5 tys. zł. 
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Na posiedzeniu Panelu Ekspertów z dnia 19.12.2005 r. poprawiony i uzupełniony wniosek 

beneficjenta został pozytywnie oceniony i skierowany do zatwierdzenia na posiedzenie 

RKS. Uchwałą RKS nr 22 z dnia 10.01.2006 r., ww. projekt został zarekomendowany 

Zarządowi Województwa do realizacji. 

Dnia 19.01.2006 r. wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przyznanie dofinansowania 

projektu w wysokości 14.074.497,80 zł. 

W dniu 21.01.2006 r. uchwałą nr 206/1442/2006 Zarząd Województwa zatwierdził jako 

nr 2 listy rankingowej i skierował do realizacji przedmiotowy projekt, określając 

wysokość dofinansowania na kwotę 14.074.497,80 zł. Było to spowodowane faktem, 

iŜ wysokość środków w działaniu 1.4 nie była wystarczająca na pokrycie całości 

wnioskowanej kwoty.  

(Dowód: akta kontroli str. 1575-1585, 1589) 

Urząd Marszałkowski poinformował 07.02.2006 r. Lubuski Urząd Wojewódzki 

o wyborze i skierowaniu do realizacji ww. projektu.  

W dniu 21.02.2006 r. beneficjent złoŜył oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych 

do realizacji projektu w wysokości 9.942.848 zł (w tym promesa Ministra Kultury 

5 mln zł). Dnia 20.02.2006 r. został złoŜony poprawny wniosek o dofinansowanie, 

w którym wskazano zmniejszoną kwotę dofinansowania. 

(Dowód: akta kontroli str. 1586-1588, 1590) 

b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Międzyrzecz-Trzciel” (ZDW), 

wniosek nr Z/2.08/I/1.1.1/60/2004, wartość projektu 23.423.680,00 zł. 

Wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 – 

Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 – 

Infrastruktura drogowa złoŜony przez Dyrektora ZDW w dniu 15.06.2004 r. Wartość 

dofinansowania z EFRR wynosiła 17.567.760,27 zł (tj. 75 % wartości projektu). 

Ocena formalna ww. wniosku została dokonana przez dwóch pracowników Instytucji 

WdraŜającej przy pomocy listy sprawdzającej w dniu 02.07.2004 r. W toku powyŜszej 

oceny stwierdzono, Ŝe wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne, w związku z czym 

wniosek skierowano do dalszej oceny. Kontrola merytoryczno-techniczna dokonana dnia 

08.07.2004 r. wykazała, Ŝe projekt został pozytywnie oceniony i skierowany do 

zatwierdzenia na posiedzenie RKS. Komitet w dniu 28.07.2004 r. rekomendował 

Zarządowi ww. wniosek do zatwierdzenia.  
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Uchwała Zarządu Województwa nr 107/810/2004 z dnia 30.07.2004 r. zatwierdziła 

projekt ZDW do realizacji oraz wysokość wsparcia EFRR we wnioskowanej wysokości. 

(Dowód: akta kontroli str. 1591-1607) 

c) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Sławie” - Gmina Sława, wniosek 

nr Z/2.08/I/1.2/379/04, wartość projektu 15.621.665,28 zł. 

Wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 ZPORR - Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 - 

Infrastruktura ochrony środowiska złoŜony przez Burmistrza Sławy w dniu 15.11.2004 r. 

Wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 11.716.248,94 zł (tj. 75 % 

wartości projektu). 

Ocena formalna ww. wniosku została dokonana przez dwóch pracowników Instytucji 

WdraŜającej przy pomocy listy sprawdzającej w dniu 04.12.2004 r. W toku powyŜszej 

oceny stwierdzono, Ŝe wniosek nie spełnia wszystkich kryteriów formalnych, w związku 

z czym został zwrócony do uzupełnienia.  

(Dowód: akta kontroli str. 1608-1615) 

Pismem nr DR.II.022/LK/121/2004 wysłanym 14.12.2004 r. wskazano jako termin 

składania poprawionego wniosku 15.12.2004 r. Wcześniej, tj. w dniu 10.12.2004 r. 

beneficjent został o powyŜszym poinformowany telefaksową.  

(Dowód: akta kontroli str. 1616-1617) 

Powtórna weryfikacja formalna dokonana w dniu 28.12.2004 r. wykazała, Ŝe poprawiony 

projekt naleŜało skierować do dalszej oceny. Kontrola merytoryczno-techniczna dokonana 

dnia 01.02.2005 r. wykazała, Ŝe projekt został pozytywnie oceniony i skierowany do 

zatwierdzenia na posiedzenie RKS. Uchwałą RKS nr 14 z dnia 15.03.2005 r., ww. projekt 

został zarekomendowany Zarządowi Województwa do realizacji. 

W piśmie z dnia 20.01.2006 r. beneficjent wnioskował do Marszałka Województwa 

o zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu do kwoty 7.771.713,13 zł. Gmina Sława, 

jak wynika z oświadczeń złoŜonych 01.02.2006 r., zabezpieczyła dodatkowe środki 

w ramach zwiększonego wkładu własnego. Uchwałą Zarządu Województwa 

nr 206/1442/2006 z dnia 21.01.2006 r. podjęto decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji 

i o dofinansowaniu projektu z EFRR w wysokości 7.771.713,13 zł. ObniŜenie wielkości 

dofinansowania z EFRR było spowodowane faktem, iŜ wysokość środków pozostałych do 

wykorzystania w działaniu 1.2 nie była wystarczająca na pokrycie całości wnioskowanej 

kwoty.  

(Dowód: akta kontroli str. 1618-1630) 
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d) „Uzbrojenie Starego Kostrzyna” - Miasto Kostrzyn nad Odrą, wniosek 

nr Z/2.08/III/3.1/468/05, wartość projektu 4.050.000 zł 

Wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 ZPORR – Rozwój lokalny, Działanie 

3.1 – Obszary wiejskie złoŜony przez Burmistrza Kostrzyna w dniu 19.08.2005 r. 

Wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 3.037.500 zł. 

Ocena formalna ww. wniosku została dokonana przez dwóch pracowników Instytucji 

WdraŜającej przy pomocy listy sprawdzającej w dniu 08.09.2005 r. W toku powyŜszej 

oceny stwierdzono, Ŝe wniosek nie spełnia wszystkich kryteriów formalnych, w związku 

z czym podjęto decyzję o zwrocie wniosku do beneficjenta. W dniu 03.10.2005 r. do 

Urzędu Marszałkowskiego wpłynął wniosek, który dnia 21.10.2006 r. został 

zweryfikowany i skierowany do dalszej oceny merytoryczno-technicznej. Kontrola 

merytoryczno-techniczna dokonana dnia 23.11.2005 r. wykazała, Ŝe projekt został 

pozytywnie oceniony i skierowany do zatwierdzenia na posiedzenie RKS. Uchwałą RKS 

nr 22 z dnia 10.01.2006 r., ww. projekt został zarekomendowany Zarządowi 

Województwa do realizacji. 

W piśmie do Marszałka Województwa z dnia 20.01.2006 r. beneficjent wyraził wolę 

realizacji projektu przy zmniejszonym współfinansowaniu niŜ wnioskowane 75 %. Urząd 

zabezpieczył dodatkowe środki w ramach zwiększonego wkładu własnego w wysokości 

883.828 zł udokumentowane uchwała Rady Miasta z dnia 26.01.2006 r. oraz 

oświadczeniem z dnia 27.01.2006 r. Uchwałą Zarządu Województwa nr 206/1442/2006 

z dnia 21.01.2006 r. podjęto decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji i o dofinansowaniu 

projektu z EFRR w wysokości 2.159.000 zł. ObniŜenie wielkości dofinansowania z EFRR 

było spowodowane faktem, iŜ Zarząd w ww. uchwale postanowił objąć dofinansowaniem 

większą liczbę projektów (10), lecz kwotami niŜszymi niŜ wnioskowane przez 

beneficjentów. W konsekwencji wnioski uległy zmianie w zakresie montaŜu finansowego, 

beneficjent złoŜył kolejny wniosek w dniu 07.02.2006 r. (wymagający poprawy) i w dniu 

20.02.2006 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1631-1649) 

Urząd dokonywał weryfikacji analizowanych wniosków sprawnie, terminowo i w sposób 

zgodny z  procedurą przewidzianą podręcznikiem. 
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3.1.2. Projekty realizowane przez Urząd w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego 

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.  

 

 W opracowanych we wrześniu 2005 r. w Urzędzie procedurach zarządzania i kontroli 

Instytucji WdraŜającej SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” nie określono w jakim naborze (otwartym czy 

zamkniętym) zostaną wybrane wnioski w Działaniu 2.5 oraz nie wskazano w dniach jaki 

okres czasu przewidziany jest na poszczególne czynności: weryfikację formalną, 

merytoryczną, posiedzenie RKS oraz przygotowanie decyzji i wydanie decyzji 

o dofinansowanie przez Marszałka.  

 W powyŜszej sprawie Adam Szreder - Kierownik Wydziału Programów Pomocowych 

wyjaśnił, Ŝe ogólna ksiąŜka procedur przekazana przez Ministerstwo Rolnictwa 

z 03.03.2005 r. nie wskazywała terminów na dokonanie poszczególnych czynności 

proceduralnych na etapie od przyjęcia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do 

wydania decyzji Marszałka o dofinansowaniu projektu, nie wskazywała takŜe rodzaju naboru 

wniosków i takie rozwiązanie przeniesiono do procedury w Urzędzie. Ponadto Kierownik  

wyjaśnił, Ŝe w § 4 i 5 umowy trójstronnej z 07.01.2005 r. wskazano, iŜ termin od dnia 

zamknięcia naboru wniosków nie powinien być dłuŜszy niŜ 3 miesiące plus 14 - dniowy czas 

potrzebny na poprawienie lub uzupełnienie wniosku (poprawki nie więcej niŜ dwukrotnie). 

Zdaniem Kierownika wyboru trybu naboru dokonano ze względu na fakt, iŜ w Działaniu 2.5 

jedynym beneficjentem na terenie woj. lubuskiego jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Zielonej Górze oraz Ŝe środki na ewentualne publikacje kolejnych ogłoszeń były 

ograniczone. Koszt ogłoszenia to ok. 2,5 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1666-1667) 

 Umowa trójstronna z dnia 07.01.2005 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w § 4 

zawiera postanowienia dotyczące 3-miesięcznego terminu od dnia zakończenia przyjmowania 

wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na rozpatrzenie wniosków, weryfikację 

rekomendację RKS i wybór przez Marszałka projektów do realizacji. W przypadku złoŜenia 

wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników, termin 3- 

miesięczny zostaje przedłuŜony o okres potrzebny na uzupełnienie wniosku. 

(Dowód: akta kontroli str. 1788-1806) 
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 W dniu 16.03.2005 r. sporządzony został projekt ogłoszenia o naborze wniosków 

o dofinansowanie projektów w ramach działań 2.2, 2.3 oraz 2.5 SPO, z którego wynika, 

Ŝe w ramach działania 2.5 termin określono jako „do wyczerpania środków finansowych”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1807-1808) 

 Dane dotyczące procedury i terminów dla dwóch największych projektów 

realizowanych w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zawarto w poniŜszym zestawieniu: 

           /w tys. zł/ 

Lp. 
Wniosek 

(tytuł i nr) 

Wartość 
projektu* 

(dofinansowanie 
EFOiGR)  

Data wpływu 
wniosków do 

UMWL  

Data 
weryfikacji 
formalnej 

Data 
weryfikacji 

merytoryczno 
–technicznej 

Data 
uchwały 

RKS 

Data podjęcia 
decyzji przez 
Wojewodę 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Modernizacja 

przepompowni  
melioracyjnej w 
Sadowej – etap II 
(DW.III.AS. 0724-3-
6/05) 

9.203,6 
(7.156,3) 

14.02.2006 
(11.01.2006) 
(16.08.2005) 

 

15.02.2006 17.02.2006 09.03.2006 12.05.2006 

2 Gorzów –Koszęcin-
Niwica – modernizacja 
wału 
przeciwpowodziowego 
rz. Warty w km wału 
49,5-54,5 
(DW.II.AS.0724-3-
9/05) 

21.510,7 
(17.040,6) 

14.02.2006 
(11.01.2006) 
(25.11.2005) 

15.02.2006 17.02.2006 09.03.2006 12.05.2006 

* wartość sprzed aneksów 

(Dowód: akta kontroli str. 1650) 

 Na podstawie analizy danych dotyczących ilości i wartości złoŜonych 

i zatwierdzonych w 2006 r. projektów ustalono, Ŝe najniŜszą proporcję pomiędzy wartością 

projektów złoŜonych i zatwierdzonych odnotowano dla poniŜszych działań: 

a) 5 ZPORR - Lokalna infrastruktura społeczna - 13,3%, 

b) 2 ZPORR  - Obszary podlegające restrukturyzacji - 22,3 %, 

c) 1 Interreg III A - Współpraca gospodarcza i wspieranie MSP - 22,8 %. 

 W sprawie róŜnic Dyrektor Bogdan Ślusarz wyjaśnił, Ŝe „generalną przyczyną róŜnic 

pomiędzy ilością i wartością złoŜonych i zatwierdzonych wniosków w 2006 r. był fakt, 

Ŝe składane wnioski przez beneficjentów były niekompletne i odpadały na etapie weryfikacji 

formalnej. Do innych przyczyn naleŜy zaliczyć sytuacje, w których beneficjenci składali 

projekt w kilku programach i po wyborze w jednym z nich, wycofywali wnioski z pozostałych. 

Zdarzały się sytuacje gdzie beneficjenci wycofywali się ze względu na fakt, iŜ po 

niekorzystnym przebiegu weryfikacji formalnej i wskazaniu uwag i koniecznych uzupełnień 

i poprawek beneficjent rezygnował i nie składał poprawionego wniosku i wreszcie dochodziło 
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do sytuacji, w których beneficjenci wycofywali projekty ze względu na brak środków (wkładu 

własnego)”. 

 (Dowód: akta kontroli str 1813) 

 Z zestawienia wynika ponadto, Ŝe w 100% zgodność osiągnięto dla działania 2.2. SPO 

- Scalanie gruntów oraz działania 2.2 ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne. 

(Dowód: akta kontroli str. 1814-1815) 

 

3.2. Projekty realizowany przez UMWL jako beneficjenta 

 W 2006 r. Województwo zaplanowało do realizacji projekty współfinansowane 

z budŜetu UE, ustalając następujące kwoty: 

- wydatków - 100,4 mln zł,  

- dochodów - 64,9 mln zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1809, 1812) 

Ostatecznie wartość projektów zrealizowanych w ciągu 2006 r. wyniosła 73,0 mln zł, 

natomiast dochodów 45,0 mln zł. W porównaniu do 2005 r. nastąpił wzrost wartości 

zrealizowanych projektów o 292 %.  

(Dowód: akta kontroli str. 1537) 

Przyczyną zrealizowania planu wydatków w 2006 r. w 73 % i dochodów 69 % było 

przesunięcie w czasie realizacji projektów dotyczących: 

- zasobów ludzkich - 11,8 mln zł,  
- stypendiów - 0,2 mln zł, 
- innowacyjności, konkurencji i mikroprzedsiębiorstw - 6,3 mln zł,  
- transportu - 1,0 mln zł, 
- kultury fizycznej i sportu -1,3 mln zł, 
- rolnictwa - 6,1 mln zł, 
- pomocy technicznej - 0,7 mln zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1809) 

Niewykorzystane środki z funduszy Unii Europejskiej rozliczane są w formule n+2, 

co oznacza, Ŝe przechodzą one do wykorzystania do końca 2008 r., poza środkami SPO - 

ROL i z zakresu polityki społecznej, które ujęte zostały w wykazach wydatków 

niewygasających z upływem roku budŜetowego. 

(Dowód: akta kontroli str. 1809) 

 W 2006 r. Urząd jako beneficjent realizował projekty wpółfinansowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Pomocy Technicznej (Priorytet 8 IW 

Interreg III A, Priorytet 2 i 4 ZPORR, Priorytet 3 SPO oraz Działanie 1.1.SPOT).  
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           /w tys. zł/ 

z tego: Wysokość poniesionych wydatków 
z tego: Z tego: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 

Razem ZPORR 2.061,9 1.546,7 383,8 134,0 1.486,6 1.114,7 371,9 414,3 310,7 72,2 31,5 

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL) 

Razem SPO ROL 1.086,5 814,8 0,0 271,6 948,5 711,1 241,7 419,2 270,7 58,4 90,1 

Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie)/Kraj Związkowy Brandenburgia 2004-2006 

Razem za IW 1.306,2 979,7 0,0 326,5 788,6 591,4 197,2 379,3 274,0 0,0 98,5 

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) 

Razem SPOT 30.060,3 15.029,8 15.030,5 0,0 7.450,7 3.719,5 3.731,2 7.438,9 3.719,5 3.719,5 0,0 

*oznacza wkład własny – środki z budŜetu państwa 

(Dowód: akta kontroli str. 1651-1658) 

 Sposób realizacji projektu o największej wartości w ramach SPOT został 

przedstawiony w punkcie 4 niniejszego protokołu. 

 W odniesieniu do trzech projektów o największej wartości (łącznie 1.780,9 tys. zł 

z 34.514,9 tys. zł, tj. 5,16 %), które wg stanu na koniec 2006 r. nie zostały zakończone lub 

zrefundowane, ustalono m.in., Ŝe: 

a) „Zatrudnienie osób na stanowiskach pracy w Regionalnym Punkcie Kontaktowym 

w Urzędzie, we Wspólnym Sekretariacie Technicznym oraz w Zarządzie Funduszu 

w Poczdamie”, wartość całkowita projektu 865.930,24 zł, (Interreg III A). 

Umowa nr IG-2004/PL-BB/8/8.1/U-49/06 o dofinansowanie ww. projektu została 

podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Zarządem Województwa w dniu 

30.06.2006 r. Na mocy § 2 ww. umowy, UMWL przyznane zostało dofinansowanie 

w kwocie 649.447,68 zł, stanowiące 75 % wydatków kwalifikowanych projektu, 

pozostała kwota, tj. 216.482,56 zł stanowi współfinansowanie z budŜetu państwa. Projekt 

przewidywał współfinansowania kosztów zatrudnienia pracowników w okresie od 

kwietnia 2004 r. do grudnia 2006 r., łącznie 3,5 etatu. 

Stosownie do § 5 ww. umowy, przekazanie płatności okresowych następuje w terminie 

2 miesięcy od dnia złoŜenia przez Beneficjenta wniosku o płatność. Beneficjent złoŜył 

wniosek o płatność za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. na kwotę 256.630,28 zł (tj. 75% 

kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem - 342.173,71 zł).  
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Źródłem, z którego sfinansowano wydatki był budŜet UMWL. Do końca 2006 r. UMWL 

nie otrzymał refundacji.  

(Dowód: akta kontroli str. 1678-1706) 

W sprawie braku refundacji Bogdan Ślusarz, w 2006 r. Dyrektor Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzędu wyjaśnił, Ŝe brak refundacji w 2006 r. środków wydatkowanych na 

realizację projektów realizowanych w ramach IW Interreg IIIA wynika z tego, 

Ŝe podpisanie przez Wojewodę stosownych umów na  refundację 75% poniesionych 

wydatków było dokonywane zbyt późno. 

(Dowód: akta kontroli str. 1677) 

Stosownie do § 5 ust 4 pkt 3 ww. umowy warunkiem przekazania Beneficjentowi 

środków z EFRR jest dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji 

Zarządzającej. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem. 

b) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR”, nr wniosku 01/417 z dnia 03.01.2006 r., wartość 

całkowita projektu 423 tys. zł. 

Umowa nr Z/2.08/IV/4.1/417/06/U/4/06 o dofinansowanie ww. projektu została podpisana 

pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Zarządem Województwa w dniu 10.05.2006 r. Na mocy 

§ 2 ww. umowy UMWL przyznane zostało dofinansowanie z EFRR w kwocie 317.207,70 

zł, stanowiące 75 % wydatków kwalifikowanych projektu. Beneficjent zobowiązał się do 

pokrycia wkładu własnego w wysokości 105.792,30 zł. Projekt przewidywał zatrudnienie 

20 osób na stanowiskach ds. wdraŜania ZPORR w okresie od 01.01.2005 r. 

do 30.04.2006 r. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem. 

Stosownie do § 5 ww. umowy przekazanie płatności okresowych następuje w terminie 2 

miesięcy od dnia złoŜenia przez Beneficjenta wniosku o płatność. Beneficjent złoŜył 

wniosek o płatność w dniu 13.06.2006 r., a następnie 27.09.2006 r. na kwotę 

283.500,29 zł (tj. 75% kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem - 

378.050,80 zł).  

Środki na wydatki kwalifikowalne w ramach niniejszego projektu pochodziły z budŜetu 

Urzędu. Do końca 2006 r. UMWL nie otrzymał refundacji. Stosownie do § 5 ust 5 pkt 3 

ww. umowy warunkiem przekazania Beneficjentowi środków z EFRR jest dostępność 

środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej. 

(Dowód: akta kontroli str. 1707-1753 ) 

Jak wyjaśnił Dyrektor Bogdan Ślusarz „refundacja w ramach ww. projektu nie została 

jeszcze dokonana z przyczyn niezaleŜnych od Urzędu Marszałkowskiego, bowiem 
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Instytucja Pośrednicząca (LUW) nie przeprowadziła kontroli na zakończenie realizacji 

projektu, co jest wymagane przed przekazaniem refundacji na rzecz beneficjenta”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1661) 

c) „Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki 

i gospodarki w województwie lubuskim”, nr projektu Z/0.8/II/2.6/PW.2/06 z dnia 

10.05.2006 r., wartość projektu 492.007,30 zł. 

Decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 04.08.2006 r. projekt otrzymał 

akceptację. Beneficjentowi przyznano dofinansowanie wynikające z wniosku w kwocie 

369.005,48 zł (75% wartości projektu) z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej 

EFS), pozostała kwota w wysokości 123.001,82 zł, stanowi krajowy wkład publiczny 

z budŜetu państwa. Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2006 r. do 30.06.2008 r., 

a jego przedmiotem jest m.in. zakup sprzętu i mebli, wynagrodzenia pracowników oraz 

materiały i usługi promocyjne. 

(Dowód: akta kontroli str. 1754-1757,1767-1787) 

Pierwszy wniosek o płatność o wartości 98.401,46 zł (20% wartości projektu), złoŜony 

został w dniu 18.09.2006 r. w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., natomiast w dniu 

25.09.2006 r. został przekazany do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioskowana 

kwota wpłynęła na rachunek Urzędu w dniu 26.10.2006 r., tj. z opóźnieniem 8 dni 

w stosunku do terminu określonego procedurą realizacji II Priorytetu ZPORR. 

W kolejnym wniosku o płatność z dnia 22.12.2006 r. Urząd wnioskował o kwotę 

73.048,34 zł (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 85.118,68 zł). 

(Dowód: akta kontroli str. 1758-1763) 

Według harmonogramu w 2006 r. Urząd miał wydatkować 157.301,32 zł. Do końca 

2006 r., Urząd wydał kwotę 125.856,42 zł. W okresie do 31.12.2006 r. łączna kwota 

oszczędności wyniosła 31.444,90 zł. Oszczędności pochodziły z pozycji „Wydatki 

związane z personelem” - 9.658 zł oraz „Inne wydatki” - 21.786,90 zł. Ww. kwota 

powiększy zakładane harmonogramem wydatki na 2007 r. Beneficjent realizował projekt 

w ramach Priorytetu 2.6 ZPORR i był on finansowany na mocy umowy poŜyczki z dnia 

27.01.2006 r. na zapewnienie płynności działania 2.6 ZPORR zawartej pomiędzy 

Województwem Lubuskim, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z § 3 ust.6 

ww. umowa przewiduje, iŜ płatność na rzecz kaŜdego projektu dokonywana jest 

z rachunku w dwóch częściach: ze środków własnych PoŜyczkobiorcy oraz ze środków 

PoŜyczki. 

(Dowód: akta kontroli str. 1755, 1764-1766) 



 47 

W sprawie przyczyn nie korzystania z prefinansowania przez Urząd, Dyrektor Bogdan 

Ślusarz wyjaśnił, Ŝe o prefinansowanie moŜna ubiegać się dopiero po podpisaniu umowy 

o dofinansowanie projektu. Bardzo długi okres czasu, jaki upływał od złoŜenia wniosku 

aplikacyjnego do podpisania umowy powodował, iŜ w tym czasie juŜ rozpoczynano, 

a często kończono realizację projektów. W związku z tym ubieganie się 

o prefinansowanie stało się niemoŜliwe. 

(Dowód: akta kontroli str. 1659,1661) 

 Poza ww. projektem Województwo jako Beneficjent zrealizowało jeden projekt 

z udziałem środków pochodzących z prefinansowania, tj.„Zakup autobusów szynowych w celu 

podaŜy alternatywnych środków transportu w lubuskiem”, realizowany w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT). Ww. wydatek został omówiony 

w punkcie 4 protokołu kontroli. 

 Poniesione przez Województwo wydatki dotyczące realizacji projektów 

współfinansowanych z środków UE zostały w 2006 r. pokryte w kwocie 56,1 mln zł 

z poŜyczki na prefinansowanie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

W porównaniu do 2005 r. nastąpił wzrost wartości prefinansowania o 239 %. 

(Dowód: akta kontroli str. 1299,1810-1812) 

 Dane dotyczące projektów realizowanych przez Urząd w ramach prefinansowania 

przedstawia poniŜsze zestawienie:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2.6 ZPORR EFS 369,0 73,8 73,8 0,0 0,0 0,0 Nie1) 

2 1/1.1 SPOT EFRR 15.029,8 3.719,5 3.719,5 0,0 0,0 0,0 Tak 
1) pierwsza transza dotacji na realizację projektu z przyczyn niezaleŜnych od Urzędu wpłynęła na rachunek bankowy dniu 26.10.2006 r., 

a zgodnie z procedurą powinna wpłynąć do dnia 18.10.2006 r. 
  

(Dowód: akta kontroli str. 1662-1664, 1810-1811) 

Ustalono, Ŝe Urząd nie był beneficjentem programów współfinansowanych 

ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

(Dowód: akta kontroli str. 1677) 
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 Na etapie wdraŜania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, 

Urząd napotykał następujące problemy: 

- zbyt późne przygotowanie przez Instytucje Zarządzające programów i wytycznych, 

- skomplikowana procedura dotycząca wyboru projektów, opracowana na szczeblu 

centralnym, 

- zmiany przez Instytucje Zarządzające procedur i zapisów programów, 

- nie pełne dostosowanie prawa polskiego do rozporządzeń i wytycznych UE, 

- opóźnienia we wdraŜaniu SIMIK (programu do obsługi środków unijnych), 

- długi czas podpisania umów przez Instytucją Pośredniczącą, 

- długi czas oczekiwania na kontrolę Instytucji Pośredniczącej, co wydłuŜało okres refundacji 

poniesionych wydatków. 

(Dowód: akta kontroli str. 1660, 1665) 

 
4. Realizacja zamówień publicznych 

Największym kwotowo wydatkiem majątkowym w Urzędzie - w ramach działu 600, 

rozdział 60001 był zakup autobusów szynowych. Prawidłowość postępowania na dostawę 

łącznie 4 autobusów szynowych była przedmiotem kontroli NIK zakończonej w miesiącu  

grudniu 2006 r. Ustalono38 wówczas m.in., Ŝe UMWL „(…) niezgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych dokonał wyboru oferty złoŜonej przez firmę Pojazdy Szynowe PESA 

Bydgoszcz S.A. Holding w Bydgoszczy, oferującej wykonanie zamówienia za cenę 29.890.000 

zł brutto. Zamawiający odrzucił drugą ofertę, tj. Fabryki Maszyn Budowlanych i Lokomotyw 

„BUMAR-FABLOK” S.A. w Chrzanowie, która proponowała wykonanie zamówienia za cenę 

niŜszą o 7.442.000 zł (22.448.000 zł brutto), uzasadniając ten fakt omyłką rachunkową 

zawartą w załączonej do oferty kalkulacji ceny (w wysokości 2.245 zł). Komisja przetargowa 

stwierdziła, iŜ omyłki tej nie moŜna było poprawić na podstawie art. 88 ww. ustawy, gdyŜ 

w myśl tego przepisu sprostowanie omyłki nie moŜe polegać na zmianie określonej w ofercie 

ceny i naleŜy tę ofertę odrzucić. Tymczasem, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, oferta ta określała cenę za cały przedmiot zamówienia obowiązującą 

niezmiennie przez czas jej trwania, a zatem była to cena ryczałtowa. W myśl art. 88 pkt 3 lit. a 

ww. ustawy <<w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego 

część (cena ryczałtowa) przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na 

sposób jej obliczenia>>. PowyŜszy przepis wskazuje, Ŝe sposób obliczenia ceny - wynikający 

z kalkulacji załączonej do oferty - miał dla Zamawiającego znaczenie wyłącznie informacyjne, 

                                                 
38  Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Zielonej Górze Nr LZG-41020-1/2006, P/06/064. 
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bowiem z istoty ceny ryczałtowej wynika, Ŝe metoda jej ustalenia nie ma charakteru 

wiąŜącego (…)”.39  

(Dowód: akta kontroli str. 875-886, 893-898) 

W toku obecnej kontroli analizie poddano 5 spośród 32 postępowań40, pod kątem 

spełnienia obowiązków wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 

na które wydatkowano 4.928.438,54 zł spośród ogółem wydatkowanych 307.897.397 zł 

na realizację zadań.  

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:  
 
4.1. Zamówienie publiczne pn. Wykonanie remontu Urzędu Marszałkowskiego 

w Zielonej Górze  
 

W dniu 11.10.2005 r. Marszałek Województwa Lubuskiego powołał 3-osobową 

komisję przetargową w składzie: Krystyna Kumek (przewodnicząca komisji oraz osoba 

odpowiedzialna za sprawy proceduralne41), Adam Małecki oraz Ryszard Konopski 

(odpowiedzialny za sprawy merytoryczne42) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego - w trybie przetargu ograniczonego na „Remont budynku Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze”. 

(Dowód: akta kontroli str. 202, 356, 513-514, 518-519) 

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, stosownie do art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych43 (Pzp), złoŜyły pisemne 

oświadczenia o braku okoliczności wyłączających ich udział w postępowaniu. 

(Dowód: akta kontroli str. 203-207) 

                                                 
39 Za pierwszy z zakupionych autobusów szynowych dokonano w dniu 29.12.2006 r. zapłaty kwoty 

7.399.300,00 zł, na podstawie faktury wykonawcy z dnia 11.12.2006 r. (dział 600 rozdział 60001 § 6068 - 
kwota 3.699.650 zł, dział 600 rozdział 60001 § 6069 - kwota 3.699.650 zł). Ponadto, wydatkowano 51.258,00 
zł tytułem ubezpieczenia NW i casco oraz 39.650,00 zł na promocję autobusu szynowego (zagadnienie 
opisane w pkt 4.5 protokołu kontroli).  

40 Doboru próby do kontroli dokonano w oparciu o następujące kryteria: współfinansowanie zadania z dotacji, 
wniesionymi protestami wykonawców, wydatkowanie środków w oparciu o zamówienia udzielone w trybie 
ograniczonej konkurencyjności. 

41 Krystyna Kumek - główny specjalista w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym, zgodnie z zakresem 
czynności pracownika do zadań jego naleŜało m.in. nadzór nad realizacją postępowań przetargowych oraz 
przestrzeganiem obowiązujących procedur przy udzielaniu zamówień publicznych przez departamenty 
Urzędu, udzielenie departamentom Urzędu pomocy merytorycznej w zakresie zamówień publicznych. Posiada 
wykształcenie prawnicze. 

42 Ryszard Konopski - główny specjalista w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym, zgodnie z zakresem 
czynności pracownika do zadań jego naleŜało m.in. prowadzenie doradztwa i konsultacji w zakresie udzielania 
zamówień publicznych przez departamenty. Wg wyjaśnień posiada wykształcenia humanistyczne, jest 
politologiem. W zakresie zamówień publicznych brał udział w 1 szkoleniu w RIO w 2004 r.  

43 J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm. 
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Wartość zamówienia w dniu 26.08.2005 r. ustalono na kwotę 2.541.301,00 zł 

na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

(Dowód: akta kontroli str. 208) 

Treść ogłoszenia, które przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

w dniu 12.10.2005 r., opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

18.10.2005 r. W treści ogłoszenia zawarto m.in.: 

a) opis przedmiotu zamówienia (pkt II.3 - „na przedmiot zamówienia składają się prace 

opisane w SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem 

ofertowym, dokumentacją projektową - projekt wykonawczy”), 

b) informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym - pkt 

III.2.1.5 - zobowiązano do przedłoŜenia „aktualnego zaświadczenie właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego (…) wystawionych nie wcześniej niŜ 3 m-ce przed upływem 

terminu składania ofert”, 

- pkt III.2.4 - „wykonawca musi załączyć do wniosku dokumenty (…) w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę” , 

c) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ustalono na 

27.10.2005 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 213b, 214-220, 221-224) 

Urząd wyznaczył 15 - dniowy termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w przetargu ograniczonym od dnia przekazania Prezesowi Urzędu ogłoszenia 

o zamówieniu, podczas gdy art. 49 ust. 2 ustawy - Pzp stanowi, Ŝe termin ten nie moŜe być 

krótszy niŜ 37 dni. 

Krystyna Kumek wyjaśniła, Ŝe: „(…) kierowaliśmy się koniecznością wydatkowania 

zaplanowanych w budŜecie środków finansowych. Realizacja zamówienia musiała się 

rozpocząć jeszcze w grudniu 2005 r., aby moŜna było przelać środki dla wykonawcy. 

Zachodziła, zatem <pilna potrzeba> rozpoczęcia realizacji zamówienia. Moim zdaniem nie 

była to jednak <pilna potrzeba> w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, 

uprawniająca do skrócenia terminów. Na skracanie terminów proceduralnych miał wpływ 

kierownik zamawiającego, któremu zaleŜało na jak najszybszym rozpoczęciu prestiŜowej 

inwestycji remontu siedziby Urzędu. Gdyby ode mnie zaleŜało udzielenie zamówienia to 

bardzo rygorystycznie interpretowałbym przepisy ustawy Pzp.” 

(Dowód: akta kontroli str. 529a) 

Art. 49 ust. 4 ustawy – Pzp, umoŜliwia skrócenie terminu (do 15 dni) w razie „pilnej 

potrzeby” udzielenia zamówienia.  
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SIWZ podpisana została przez Zamawiającego w dniu 28.11.2005 r.  

 (Dowód: akta kontroli str. 225-235) 

Krystyna Kumek wyjaśniła, Ŝe Specyfikacja w istocie przygotowana została w miesiącu 

październiku, a widniejąca na SIWZ data jest wynikiem błędu pisarskiego. 

(Dowód: akta kontroli str. 526-529) 

W SIWZ podano m.in.: 

- wykonanie przedmiotu zamówienia w części dot.: wymiany stolarki okiennej na aluminiową 

(482 szt.), stolarkę drzwiową zewnętrzną (19 szt.), parapetów zewnętrznych oraz parapetów 

wewnętrznych marmurowy, ustalono na dzień 22.12.2005 r., natomiast w części pozostałej 

dot.: docieplenia dachu, wymiany opierzeń, rynien i rur spustowych na całym obiekcie, 

wymiany instalacji odgromowej, oczyszczenia, uzupełnienia i pomalowania elewacji oraz 

wymiany obróbek blacharskich, krat okiennych, ocieplenia stropu nad przejazdem, ustalono 

na dzień 31.05.2006 r., 

- przewidywano moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 

- o zamówienie mogli ubiegać się wykonawcy, którzy złoŜyli wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami i dokumentami, jakie mieli dostarczyć 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

- jako kryterium oceny ofert przyjęto w 100 % cenę, 

- otwarcie ofert - 7.11.2005 r., godz. 10.15, 

- upływ terminu składania ofert - 7.11.2005 r., godz. 10.00. 

(Dowód: akta kontroli str. 225-235, 281-300) 

Zaproszenia do składania ofert zostały przekazane Wykonawcom w dniu 

02.11.2005 r. Urząd wyznaczył 5 - dniowy termin składania ofert, podczas gdy art. 52 ust. 2 

ustawy - Pzp stanowi, Ŝe termin składania ofert nie mógł być krótszy niŜ 40 dni od dnia 

przekazania zaproszenia do składania ofert. 

(Dowód: akta kontroli str. 236-241) 

Krystyna Kumek wyjaśniła - jak w przypadku skrócenia terminów na złoŜenie wniosków 

o dopuszczenie do postępowania. 

 (Dowód: akta kontroli str. 529a) 

Spośród 7 podmiotów, którzy złoŜyli wnioski o dopuszczenie do udziału 

w przetargu, 4 zostały wykluczone przez Zamawiającego z uwagi na „nie spełnienie warunku 

z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Pzp”, tj. brak potwierdzenia kserokopii dokumentów 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, przedłoŜenie dokumentów wystawionych 
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wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Pozostałe 3 podmioty 

zostały zaproszone do złoŜenia oferty. 

(Dowód: akta kontroli str. 242-246) 

Urząd nie wzywał wykonawców, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, 

do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

Krystyna Kumek wyjaśniła: „(…) Zamawiający nie wezwał wykluczonych wykonawców do 

uzupełnienia dokumentów, gdyŜ nie zachodziły przesłanki do uniewaŜnienia tego 

postępowania (…)”.  

 (Dowód: akta kontroli str. 526-529) 

Pomimo złoŜenia - wystawionego wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dnia 27.10.2005 r.) albo 

składania ofert (dnia 07.11.2005 r.) - zaświadczenia urzędu skarbowego (z dnia 21.07.2005 r.) 

o niezaleganiu z opłacaniem podatków (zaświadczenie - na stronie 2 - nie było potwierdzone 

za zgodność z oryginałem), Zamawiający nie wykluczył zgodnie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy -  

Pzp wykonawcy PHU BUTTERFLY. 

(Dowód: akta kontroli str. 247-250) 

O rodzaju i formie dokumentów, jakich mógł Ŝądać Zamawiający stanowił § 1 pkt 1 

ppkt 3 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RM z dnia 19.05.2006 r.44 w sprawie rodzajów 

dokumentów (…) oraz określało ogłoszenie opublikowane w BZP oraz SIWZ.  

Krystyna Kumek wyjaśniła, Ŝe nie wykluczenie PHU BUTTERFLY nastąpiło na skutek 

przeoczenia. 

 (Dowód: akta kontroli str. 526-529) 

Wszyscy zaproszeni wykonawcy złoŜyli oferty wraz z wadium w wymaganej formie 

i wysokości: 

Nazwy oferentów Cena oferty Wniesione protesty Sposób 
rozstrzygnięcia Wybrana oferta 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
„BUTTERFLY” 

Netto: 
1.963.479,39 zł 

Brutto: 
2.395.444,86 zł 

- - 
Tak 

 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego 
(PBO) 

Netto: 
1.923.436,81 zł 

Brutto: 
2.346.592,91 zł 

W dniu 14.11.2005 w zw. 
z odrzuceniem przez 

Zamawiającego oferty w 
dniu 9.11.2005 r.  

Oddalenie protestu 
przez 

Zamawiającego w 
dniu 18.11.2005 

- 

SAN-BUD 
Przedsiębiorstwo 
InŜynieryjno-Budowlane 

Netto: 
2.523.867,39 zł 

Brutto: 
3.079.118,22 zł 

- - 

O wyborze 
„BUTTERFLY” 

poinformowano w 
dniu 9.11.2005 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 243, 251-280) 

                                                 
44 Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605. 
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W dniu 09.11.2005 r. Zamawiający odrzucił ofertę PBO jako niezgodną z treścią 

SIWZ uzasadniając, Ŝe: 

- w zapisie § 11 pkt 9 ppkt 4 SIWZ Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do złoŜenia 

kosztorysu ofertowego wg przedmiaru robót. W przedmiarze robót sporządzonym przez 

Wykonawcę nie zostały wypełnione i dołączone dokumenty określone w kosztorysie 

ofertowym o nazwie: wykaz materiałów, wykaz robocizny, wykaz sprzętu,  

- wykonawca był zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 

pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym (§ 14 pkt 4 SIWZ). 

Brak wypełnienia i określenia poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego - zdaniem 

Zamawiającego - skutkowało odrzuceniem złoŜonej oferty.  

(Dowód: akta kontroli str. 273-274) 

W dniu 14.11.2005 r. PBO wniósł protest na odrzucenie przez Zamawiającego 

oferty. W uzasadnieniu pisma powołano się na § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego45. Zdaniem PBO przedmiar robót obejmował tylko 

zestawienie tabelaryczne ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, bez 

wskazywania na tabelaryczne zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny jako integralne 

części przedmiaru robót. Ponadto Zamawiający wskazywał tylko na przedmiar robót, nie 

nakazując załączenia tabel z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny.  

(Dowód: akta kontroli str. 275-276) 

W toku kontroli ustalono, Ŝe: 

- Wykonawca sporządził przedmiar robót zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 

02.09.2004 r. stanowiącym, Ŝe przedmiar robót powinien zawierać zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. Opracowanie przedmiaru robót winno składać się 

z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót oraz tabeli przedmiaru robót, 

- pkt 10 wzoru oferty załączonego przez Zamawiającego do SIWZ nie zawierał oznaczeń 

numerów załączników podczas gdy, art. 29 ust 1 ustawy - Pzp stanowi, Ŝe przedmiot 

                                                 
45 Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm. 
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zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie 

dokładnych i  zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

(Dowód: akta kontroli str. 262-272, 289) 

Krystyna Kumek w kwestii oddalenia protestu PBO wyjaśniła, Ŝe „informację dot. wymogów 

technicznych jak i związanych ze specyfikacją i dokumentacją techniczną ww. przedmiotu 

zamówienia udzielił Pan Ryszard Konopski (…), który odpowiedzialny był za sprawy 

dokumentacji technicznej”. 

(Dowód: akta kontroli str. 526-529) 

Ryszard Konopski wyjaśnił: „(…) nie wypełnienie numerów załączników w pkt 10 wzoru 

oferty przekazanej Wykonawcy, było niedopatrzenie ze strony Zamawiającego i mogło 

częściowo utrudnić uczciwą konkurencję. Wprowadzało bowiem w błąd oferentów, gdyŜ 

w pozycjach kosztorysu ofertowego „przedmiar robót” mogło sugerować nie ujęcie 

zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny przez Wykonawców”. 

(Dowód: akta kontroli str. 356) 
 

Pismem z dnia 18.11.2005 r. Zamawiający oddalił protest. Zdaniem Zamawiającego 

dokumenty, wymagane w § 14 pkt 4 SIWZ stanowiły integralną część oferty. Brak 

wypełnienia i określenia wartości w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego - 

„przedmiaru robót” - spowodował odrzucenie oferty. 

(Dowód: akta kontroli str. 277-278) 

Ryszard Konopski wyjaśnił, Ŝe: „Wykonawca od naszej decyzji nie odwoływał się, co 

świadczy, Ŝe przyjął naszą argumentację. Bardzo nam zaleŜało na pilnym rozpoczęciu 

zadania a uwzględnienie protestu spowodowałoby bądź powtórzenie pewnych czynności bądź 

opóźniłoby roboty o około 2 tygodnie.” 

(Dowód: akta kontroli str. 358) 
PBO nie złoŜyło odwołania od sposobu rozstrzygnięcia protestu.  

(Dowód: akta kontroli str. 212) 

W dniu 28 listopada 2005 r. Zamawiający, reprezentowany przez Marszałka - 

Andrzeja Bocheńskiego46 przy kontrasygnacie Jana Suchowackiego - Skarbnika 

Województwa, zawarł z firmą Butterfly umowę47, której przedmiotem było wykonanie robót 

budowlanych - Remontu budynku Urzędu Marszałkowskiego. Za wykonanie przedmiotu 

umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 2.395.444,86 zł brutto. 

(Dowód: akta kontroli str. 301-308) 

                                                 
46 Poprzedniej kadencji. 
47 Nr DP.IV.333-2-1/05. 
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RozbieŜności, jakie wystąpiły w treści ostatecznej wersji zawartej umowy 

w stosunku do wzoru ustalonego w SIWZ oraz do oferty złoŜonej przez Butterfly przedstawia 

zestawienie: 

Treść umowy – 
wg SIWZ 

Treść umowy – 
wg oferty Butterfly 

Treść zawartej umowy 

§ 1.2 

Szczegółowy zakres robót objętych umową 
zawarto w kosztorysie ofertowym, stanowiącym 
załącznik nr 2. 

Szczegółowy zakres robót objętych umową 
zawarto w kosztorysie ofertowym, stanowiącym 
załącznik nr 2. 

Szczegółowy zakres robót objętych umową 
zawarto w kosztorysie ofertowym, stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy. 

§ 7.8 

Wykonawca zobowiązuje się przedłoŜyć do 
zatwierdzenia Zamawiającemu kosztorys 
końcowy, powykonawczy w terminie 7 dni, od 
daty podpisania bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się przedłoŜyć do 
zatwierdzenia Zamawiającemu kosztorys 
końcowy, powykonawczy w terminie 7 dni, od 
daty podpisania bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru. 

Brak 

§ 7.9 

Zamawiający dokona sprawdzenia i w przypadku 
braku zastrzeŜeń zatwierdzi kosztorys 
powykonawczy w terminie 14 dni od daty jego 
otrzymania. 

Zamawiający dokona sprawdzenia i w przypadku 
braku zastrzeŜeń zatwierdzi kosztorys 
powykonawczy w terminie 14 dni od daty jego 
otrzymania. 

Brak 

§ 8.1 

Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na 
podstawie podpisanego przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i 
sprawdzonego przez Zamawiającego kosztorysu 
końcowego powykonawczego. 

Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na 
podstawie podpisanego przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na 
podstawie podpisanego przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

§ 8.2 

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia 
faktury nie później niŜ w terminie 7 dni, od daty 
zatwierdzenia kosztorysu końcowego, 
powykonawczego. 

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia 
faktury nie później niŜ w terminie 7 dni, od daty 
zatwierdzenia kosztorysu końcowego, 
powykonawczego. 

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia 
faktury nie później niŜ w terminie 7 dni, od daty 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

§ 8.7 

Brak Brak 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
za I etap wykonania robót, o którym mowa w § 1 
ust. 1, pkt a, po uprzednim zgłoszeniu i odbiorze 
przez Zamawiającego wykonanych robót.   

§ 8.8 

Brak Brak 

Wykonawca, zakończenie robót, o których mowa 
w pkt 7 zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu 
w terminie 2 dni roboczych, przed terminem ich 
zakończenia. 

Brak Brak 
Wprowadzono § 9 pn. Wymagania dotyczące 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

Brak Brak 

Wprowadzono § 13 o treści: W przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych niemoŜliwych do 
przewidzenia w dniu zawarcia umowy 
Zamawiający i Wykonawca sporządzi protokół 
konieczności tych robót. Podstawą do rozliczenia 
kosztów stanowić będą wskaźniki podane przez 
Wykonawcę w złoŜonej ofercie.  

 (Dowód: akta kontroli str. 251-260, 281-287, 301-308) 

Zgodnie z art. 82 ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Pzp, treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ, natomiast gdy treść oferty nie odpowiada treści SIWZ Zamawiający 

winien ją odrzucić. 

Krystyna Kumek wyjaśniła: „Oferta PHU BUTTERFLY nie podlegała odrzuceniu, w oparciu 

o art.89 ust.1 pkt 2 ustawą PZP, poniewaŜ została złoŜona zgodnie z zapisami SIWZ (…)”. 

(Dowód: akta kontroli str. 526-529) 
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Stosownie do art. 140 ustawy - Pzp, zakres świadczenia wykonawcy wynikający 

z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest niewaŜna 

w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

Krystyna Kumek wyjaśniła, Ŝe wprowadzone do umowy zapisy nie wykraczają poza 

określony w SIWZ oraz ofercie przedmiot zamówienia, a dokonane w zawartej umowie 

zmiany miały charakter precyzujący.  

 (Dowód: akta kontroli str. 526-529) 

W dniu 28.11.2005 r. sporządzony został pomiędzy Zamawiającym - 

reprezentowanym przez Ryszarda Konopskiego i Andrzeja Rakowski, a przedstawicielem 

Wykonawcy „Protokół wprowadzenia na budowę”.   

(Dowód: akta kontroli str. 309-310) 

W dniu 20.12.2005 r. Zamawiający - reprezentowany przez Marszałka Andrzeja 

Bocheńskiego zawarł umowę z Andrzejem Rakowskim, zobowiązującą go do sprawowania 

nadzoru inwestorskiego w zakresie branŜy budowlanej nad robotami związanymi z Remontem 

budynku w okresie od 20.12.2005 r. do 31.05.2006 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 311-313) 

Ryszard Konopski wyjaśnił, Ŝe: „Zawarcie umowy na nadzór inwestorski z takim 

opóźnieniem było błędem. Faktycznie ten inspektor juŜ wcześniej nadzorował plac budowy”.  

(Dowód: akta kontroli str. 357) 

Ustalono, Ŝe Wykonawca rozpoczął roboty budowlane bez wymaganego zgłoszenia 

robót przez Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego tj. wbrew obowiązkowi, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane48. 

 

Ryszard Konopski wyjaśnił, Ŝe nie dokonanie zgłoszenia spowodowane było „brakiem 

pewności czy takie roboty naleŜy zgłaszać do organu nadzoru”.   

(Dowód: akta kontroli str. 311-313, 352, 353) 

Analiza protokołów odbioru wykonanych robót wykazała, Ŝe prace wymienione 

w § 1 pkt 1 ppkt a umowy, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, których 

nieprzekraczalny termin wykonania ustalono w umowie na dzień 22.12.2005 r., zostały 

zakończone w dniu 25.04.2006 r. (prace w tym zakresie odbierano w częściach - protokoły 

z dnia: 22.12.2005 r., 02.03.2006 r., 25.04.2006 r.). 

(Dowód: akta kontroli str. 314, 316, 318) 

Stosownie do zapisu § 8 pkt 7 umowy, Zamawiający mógł zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonanie całego I etapu wykonania robót najwcześniej po jego 
                                                 
48 Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm. 
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zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, tj. w dniu 25.04.2006 r., natomiast wypłacił 

Wykonawcy na podstawie faktur:  

- z dnia 22.12.205 r. kwotę 899.140,00 zł brutto (przelew z dnia 23.12.2005 r.), 
- z dnia 02.03.2006 r. kwotę 986.033,55 zł brutto (przelew z dnia 03.03.2006 r.), 

- z dnia 27.04.2006 r. kwotę 197.953,17zł brutto (przelew z dnia 05.05.2006 r.), 

łącznie kwotę 2.083.126,72 zł brutto. 

(Dowód: akta kontroli str. 313, 315, 317, 333-334) 

Faktury oraz protokoły odbioru wykonanych robót zostały podpisane - z ramienia 

Zamawiającego - przez Ryszarda Konopskiego. 

(Dowód: akta kontroli str. 313-332) 

Ryszard Konopski wyjaśnił, Ŝe: „Wykonawca przedłoŜył faktury to je odebrałem 

i zaakceptowałem. Zadanie było bardzo kosztowne, a wiedziałem, 

Ŝe są zagwarantowane pieniądze w budŜecie. Z perspektywy czasu widzę, Ŝe zapłata za 

niewykonane roboty była efektem niedoskonałości umów. Gdyby inni wykonawcy wiedzieli, Ŝe 

zamawiający płaci z góry, to moŜe udałoby się wynegocjować nawet korzystniejszą cenę. Ale 

w tej sprawie były oczekiwania zamawiającego, abym przyjął faktury od wykonawcy. Gdyby 

to tylko ode mnie zaleŜało nigdy bym nie przyjął faktur, w przypadku gdy umowa tego 

precyzyjnie nie określała”.  

(Dowód: akta kontroli str. 356-358a) 

W § 2 umowy z dnia 28.11.2005 r. strony ustaliły, Ŝe wynagrodzenie za wykonanie 

zamówienie będzie ryczałtowe (w wysokości 2.395.444,86 zł). 

(Dowód: akta kontroli str. 301-302) 

Ustalono, Ŝe wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została dwukrotnie zmieniona: 

- w dniu 31.05.2006 r. Zamawiający, reprezentowany przez Marszałka Województwa, zawarł 

umowę nr IV-333-1/06, którą w trybie zamówienia z wolnej ręki „na podstawie art. 66 

w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b”, zlecił Butterfly „wykonanie do dnia 31.09.2006 r.” 

robót budowlanych o wartości 240.192,89 zł nieprzewidzianych w zamówieniu 

podstawowym,  

- w dniu 30.06.2006 r. Zamawiający, reprezentowany przez Marszałka Województwa, zawarł 

umowę nr IV-333-2/06, którą w trybie zamówienia z wolnej ręki „na podstawie 

art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b”, zlecił Wykonawcy „wykonanie do dnia 

31.09.2006 r.” robót budowlanych o wartości 238.648,01 zł nieprzewidzianych 

w zamówieniu podstawowym.  

(Dowód: akta kontroli str. 335-341, 343-350) 
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Ryszard Konopski wyjaśnił, Ŝe: „W toku wykonywania zamówienia razem z Wykonawcą 

stwierdziłem konieczność wykonania robót dodatkowych, gdyŜ stan budynku był bardzo zły. 

Dlatego ich zrealizowanie powierzono temu samemu wykonawcy. Moim zdaniem za te roboty 

naleŜało się podwyŜszenie wynagrodzenia dla wykonawcy pomimo, iŜ wykonawca sam 

dokonywał obmiaru i kosztorysowania robót przed złoŜeniem oferty podstawowej. Podpisanie 

umowy na roboty dodatkowe w dniu 31.05.2006 r., a więc w terminie wykonania zadania 

podstawowego było uchybieniem. MoŜna przecieŜ było zawrzeć aneks do umowy 

podstawowej. Dodam, Ŝe wykonanie zamówienia podstawowego było niezaleŜne od 

wykonania dodatkowego, gdyŜ wymiana polbruku przez Urzędem była zadaniem 

niezwiązanym z zadaniem podstawowym. Bardziej wynikało to z uwarunkowań estetycznych.”  

 (Dowód: akta kontroli str. 357) 

Płatność za całość robót, stosownie do § 3 pkt 2 w zw. z § 8 pkt. 1 umowy z dnia 

28.11.2005 r., Zamawiający mógł dokonać po odbiorze końcowym całości robót (termin 

wg umowy wyznaczono na dzień 31.05.2006 r.). Ustalono, Ŝe Wykonawca zgłosił 

zakończenie robót budowlanych oraz wyraził gotowość do ich odbioru na dzień 30.09.2006 r. 

W dniu 02.10.2006 r. strony podpisały Protokół ostatecznego odbioru robót remontowo – 

budowlanych, w którym odnotowano m.in., Ŝe „wykonawca w terminie do 15.10.2006 r. 

dokona przeglądu i ostatecznej regulacji stolarki okiennej i drzwiowej.” 

(Dowód: akta kontroli str. 301-308, 325-326, 351) 

 Kolejne płatności dla Wykonawcy w łącznej kwocie 791.159,03 zł zostały 

dokonane przez Zamawiającego w dniach: 

- z dnia 30.06.2006 r. kwotę 213.500,00 zł brutto (przelew z dnia 06.07.2006 r.), 
- z dnia 29.09.2006 r. kwotę 98.818,13 zł brutto (przelew z dnia 06.10.2006 r.), 

- z dnia 12.10.2006 r. kwotę 240.192,89 zł brutto (przelew z dnia 03.11.2006 r.), 

- z dnia 12.10.2006 r. kwotę 238.648,01 zł brutto (przelew z dnia 03.11.2006 r.). 

(Dowód: akta kontroli str. 319, 321, 327, 330, 333-334) 

Ryszard Konopski wyjaśnił, Ŝe: „Wykonawca przedłoŜył fakturę to ją odebrałem 

i zaakceptowałem. Nie znałem dokładnie treści umów. Z perspektywy czasu widzę, Ŝe zapłata 

za niewykonane roboty była błędem. Moim zdaniem, gdyby inni wykonawcy wiedzieli, 

Ŝe Zamawiający zapłaci z góry, to z pewnością udałoby się wynegocjować korzystniejszą 

cenę. Faktyczna uruchomienie środków nie naleŜało do mojej kompetencji”. 

(Dowód: akta kontroli str. 357-358) 

Odnośnie terminu wykonania zadania Ryszard Konopski wyjaśnił, Ŝe: „W umowie nie 

dokonano zmian odnoszących się do terminów zakończenia zadania, pomimo, Ŝe było 
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wiadome, Ŝe nie zostanie ono zakończone do końca maja 2006 r. gdyŜ były ustalenia ustne, 

które przesuwały termin wykonania zadania. Zabrakło tylko formalnie aneksu zamieniającego 

treść umowy. Traktuję, Ŝe zadanie zostało wykonane w terminie i nie ma podstaw do 

dochodzenia kar umownych”. 

(Dowód: akta kontroli str. 358) 

Łącznie Zamawiający na realizację robót pn. „Remont budynku Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze” wydatkował kwotę 2.874.285,75 zł, z tego 

899.140,00 zł w 2005 r. zł oraz 1.975.145,75 zł w 2006 r. (rozdz. 75018 § 6050). 

(Dowód: akta kontroli str. 861) 

Zapytany o przyczyny udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania 

pomimo popełnionych w toku postępowania uchybień, Marszałek Andrzej Bocheński zeznał: 

„Zgodnie z prawem powołałem komisję do spraw przetargu, która zajmowała się wyborem 

wykonawcy. W skład komisji wchodzili ludzie odpowiednio przygotowani. Nie znam 

szczegółów tej sprawy”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1070-1072) 

4.2. Zamówienie publiczne dotyczące dostaw systemu informatycznego  
 

W dniu 02.10.2006 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński 

powołał trzyosobową komisję przetargową w składzie: Jerzy Tonder49 (przewodniczący), 

Krystyna Kumek oraz Mariola Wielhorska50 (sekretarz) do przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 

lit b ustawy Pzp) na Korzystanie z systemu informatycznego słuŜącego do zarządzania 

opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi.  

(Dowód: akta kontroli str. 359) 

Zatwierdzone przez Marszałka Województwa uzasadnienie wyboru trybu udzielenia 

zamówienia publicznego z wolnej ręki zawierało informację, Ŝe istnieją przesłanki wyboru 

tego trybu określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Pzp, tj. dostawa moŜe być 

świadczona tylko przez jednego wykonawcę (firma ATMOTERM) z przyczyn związanych 

z ochroną przewidzianą „przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 

Postępowanie prowadziła Mariola Wielhorska. Ponadto, pod uzasadnieniem podpisały się: 

z-ca Dyrektora Departamentu Danuta Wesołowska-Wujaszek, gł. specjalista Krystyna Kumek 

oraz inspektor Irena Chajewska.  

(Dowód: akta kontroli str. 360-361, 506-507, 508-509) 

                                                 
49 Jerzy Tonder - kierownik Oddziału Ochrony Środowiska. 
50 Mariola Wielhorska - inspektor w Oddziale Ochrony Środowiska. 
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W toku kontroli NIK ustalono, Ŝe na stronie internetowej 

www.bip.um-zachodniopomorskie.pl opublikowana była informacja o uŜytkowaniu przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego systemu informatycznego 

słuŜącego do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania 

informacjami środowiskowymi, dostarczanego przez firmę „PRO-EKO” s.c. (Chwalęcice, ul. 

Makowa 1, 66-415 Kłodawa) wraz z uzupełniającym modułem księgowym firmy „MEM” 

Ewa J. Szczecin.  

Firma ATMOTERM nie była jedynym dostawcą tego typu systemów 

informatycznych. 

(Dowód: akta kontroli str. 362-363) 

Z informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 19.01.2007 r. uŜytkującym system „PRO-EKO” s.c. wynika, 

m.in. Ŝe: 

- ww. Urząd nie ponosi Ŝadnych opłat licencyjnych,  

- łączny koszt konserwacji systemu informatycznego wyniósł w 2006 r. - 18.160 zł,  

- poszczególne moduły systemu były wdraŜane począwszy od 1999 r., 

- wdroŜony system spełnia oczekiwania pracowników Wydziału Opłat w zakresie: 

weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, weryfikacji i naliczania opłat 

produktowych, księgowania i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłat 

produktowych, 

- czynności związane z udzieleniem informacji publicznej wykonywane są ręcznie. 

(Dowód: akta kontroli str. 362-363) 

Mariola Wielhorska wyjaśniła, Ŝe: „W 2000 r. przeprowadzono zamówienie publiczne, na 

które oferty złoŜyło 4 wykonawców. Wybrany został ATMOTERM. W kolejnych latach 

przyjęliśmy, Ŝe firma ATMOTERM będzie dostarczała system informatyczny, gdyŜ uznaliśmy, 

Ŝe będzie robiła to zgodnie z oczekiwaniami. Wybór firmy ATMOTERM był poprzedzony 

telefonicznymi konsultacjami innymi Urzędami Marszałkowskim. Procedura udzielania 

zamówienia w trybie z wolnej ręki dla ATMOTERM S.A. była stosowana od wielu lat. 

UŜytkowany przed 2000 r. program firmy „PRO-EKO” nie spełniał wszystkich naszych 

wymogów i nie dawał gwarancji realizacji zadań. W tamtym czasie program nie był naszym 

zdaniem w pełni sprawny, gdyŜ nie zapewniał w naszym subiektywnym odczuciu 

bezpieczeństwa zapisu danych. Problemem (…) była zgodność programu do zarządzania 

opłatami z programem finansowo-księgowym. Po 2000 r. nie mieliśmy kontaktu z tym 

programem i nie wiemy czy jakieś zmiany zostały w nim wprowadzone. Gdyby na rynku był 
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jeszcze inny wykonawcy oprogramowania to moŜna byłoby wzmocnić pozycję Urzędu 

w negocjacjach z firmą ATMOTERM i uzyskać korzystniejszą cenę lub nawet zmienić 

dostawcę”. 

(Dowód: akta kontroli str. 364, 1067) 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia, w dniu 

08.11.2006 r. Marszałek Województwa - Andrzej Bocheński udzielił zamówienia firmie 

ATMOTERM z siedzibą w Opolu o  łącznej wartości 214.720 zł. Przedmiotem zamówienia 

było udzielenie Urzędowi rocznej licencji niewyłącznej na korzystanie z systemów 

informatycznych słuŜących do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz 

zarządzania informacjami środowiskowymi (207.400 zł) oraz przeprowadzenie konwersji baz 

danych do bazy MS SQL (7.320 zł). Kwota 100.000 zł została uiszczona Wykonawcy 

ze środków własnych w dniu 08.12.2006 r., natomiast kwota 114.720 zł w dniu 19.12.2006 r. 

z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

(Dowód: akta kontroli str. 366-380, 382-390) 

W toku kontroli ustalono, Ŝe Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego 

z art. 4a ust. 2 ustawy Pzp stanowiącego, Ŝe w przypadku zamówienia, którego wartość nie 

przekracza równowartości 60.000 euro, Zamawiający zamieszcza na portalu internetowym 

Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej ogłoszenia o zawarciu 

umowy oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienie. 

 (Dowód: akta kontroli str. 381) 

Mariola Wielhorska wyjaśniła, Ŝe: „Nie zamieszczenie na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego ogłoszenia o zawarcia 

umowy z firmą ATMOTERM było przeoczeniem. Bezzwłocznie po stwierdzeniu tego faktu 

przez kontrolę NIK podjęłam działania zmierzające do publikacji ogłoszenia. Ani audytor ani 

kontrola wewnętrzna nie zwracała uwagi na sprawy formalne dotyczące zamówienia”. 

(Dowód: akta kontroli str. 365) 

W toku kontroli, w dniu 23.01.2007 r. Mariola Wielhorska przedłoŜyła wyciąg z ogłoszenia 

o zawarciu umowy zamieszczonego na portalu internetowym UZP (nr OZU/2007/01/23-

965381). 

  (Dowód: akta kontroli str. 365a) 

Ustalono, Ŝe występujący w imieniu udzielającego zamówienia Marszałek Andrzej 

Bocheński nie złoŜył, stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 cyt. ustawy. 
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Marszałek Andrzej Bocheński zeznał: „Standardowo w Urzędzie przyjęto zasadę, 

Ŝe oświadczenia składają członkowie komisji. Nadmieniam, Ŝe w podpisywanych przeze mnie 

umowach w sprawach o zamówienie publiczne nie zachodził konflikt interesów”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1070-1072) 

Zamawiający dopełnił pozostałych, wynikających z przyjętego trybu udzielenia 

zamówienia publicznego, obowiązków.  

(Dowód: akta kontroli str. 366-371) 

Zapytany o przyczyny udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiotowego 

zadania, pomimo popełnionych w toku postępowania uchybień Marszałek Andrzej Bocheński 

zeznał: „Zgodnie z prawem powołałem komisję do spraw przetargu, która zajmowała się 

wyborem wykonawcy. W skład komisji wchodzili ludzie odpowiednio przygotowani. Nie znam 

szczegółów tej sprawy”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1070-1072) 

Analiza „pierwotnego” postępowania (w trybie zapytania o cenę) 

przeprowadzonego w 2000 r. w sprawie zamówienia publicznego (przeprowadzonego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze) 

zakończonego umową nr 122910/00/ZSK/lic z dnia 29.12.2000 r. zawartą przez Zarząd 

Województwa Lubuskiego (Przewodniczący Andrzej Bocheński i Wiceprzewodniczący 

Edward Fedko) z firmą ATMOTERM oraz poniesionych wydatków dotyczących systemu 

informatycznego w latach następnych wykazała, Ŝe: 

- stosownie do art. 27a pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych51, 

oferta firmy ATOMTERM winna zostać odrzucona, gdyŜ treść jej nie odpowiadała SIWZ,  

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 3 pkt 8 oraz załącznik nr 4) 

nakładała obowiązek przedstawienia oferty według określonego wzoru, podczas gdy 

wykonawca złoŜył ofertę niezgodną ze wzorem załączonym do SIWZ, która zakładała 

ujęcie opłat licencyjnych w „cenie jednostkowej eksploatacji rocznej”, podczas gdy 

wykonawca opłatę licencyjną ujął w dwóch pozycjach „cena jednostkowa programu 

z wdroŜeniem” oraz „koszcie aktualizacji rocznej”. 

(Dowód: akta kontroli str. 391-422) 

Stosownie do art. 72 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych, 

umowa była niewaŜna, gdyŜ: 

- dokonano wyboru oferty podlegającej odrzuceniu, 

                                                 
51 J.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 119, poz. 773 ze zm. 
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- określenie przedmiotu zamówienia zawarte w § 1 podpisanej umowy - udzielenie rocznej 

„licencji na zintegrowany system komputerowy do zbudowania regionalnego systemu 

zarządzania informacjami środowiskowymi oraz zarządzania opłatami za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska wraz z wdroŜeniem” wykraczało poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w zaproszeniu do załoŜenia oferty w trybie zapytania o cenę 

„dostawę i wdroŜenie zintegrowanego systemu komputerowego do zbudowania 

regionalnego systemu zarządzania informacjami środowiskowymi oraz zarządzania 

opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska”. 

(Dowód: akta kontroli str. 391, 418) 

Mariola Wielhorska wyjaśniła, Ŝe: „Do dnia kontroli NIK tej nieścisłości (pomiędzy wzorcem 

umowy a zawartą umową w 2000 r.) nikt nie zauwaŜył. Ta niezgodność była niekorzystna dla 

Zamawiającego. Stoimy, na stanowisku, Ŝe oprogramowanie powinno być przekazane przez 

Ministerstwo Środowiska lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodne (…)”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 365) 

Urząd Marszałkowski nie podejmował od 2000 r. starań w celu ustalenia innych 

dostawców systemu informatycznego słuŜącego do naliczania opłat z tytułu korzystania 

ze środowiska. Od 2001 r. zamówienia dla „ATMOTERM” udzielano w trybie z wolnej ręki.  

(Dowód: akta kontroli str. 381, 1533) 

W latach 2000 - 2006 Urząd Marszałkowski wydatkował łącznie kwotę 936.771 zł 

(z tego w 2006 r. - 214.720 zł - dział 900, rozdział 90095, § 6060). W latach 2000-2005 

wydatkowane kwoty zostały dofinansowane w całości ze środków WFOŚiGW. Kwota dotacji 

WFOŚiGW dotycząca 2006 r. wynosiła 114.720 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 381, 382-390, 530-534, 861) 

Zapytany o przyczyny udzielenia przedmiotowego zamówienia, pomimo popełnionych 

uchybień Marszałek Andrzej Bocheński zeznał: „Sprawa dotyczy lat ubiegłych i w chwili 

obecnej nie pamiętam tego zagadnienia. BliŜej sprawę mogą znać pracownicy zajmujący się 

nią.”  

(Dowód: akta kontroli str. 1070-1072) 
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4.3. Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - w trybie zapytania 

o cenę (art. 69 ustawy Pzp) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu prowadził 

Kierownik Oddziału Informatyki Urzędu - Andrzej Pytel52. 

(Dowód: akta kontroli str. 423-430, 510-512) 

Zaproszenie do złoŜenia oferty na dostawę zostało przekazane 5 wybranym 

wykonawcom w dniu 16.10.2006 r. Z załączonej do zaproszenia SIWZ wynikało, 

m.in. Ŝe jedynym kryterium oceny ofert była cena. Termin (3-dniowy) składania ofert 

ustalono do dnia 19.10.2006 r., podczas gdy art. 4a ustawy - Pzp stanowi, Ŝe termin ten nie 

powinien być krótszy niŜ 7 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert. 

(Dowód: akta kontroli str. 434-436) 

Andrzej Pytel wyjaśnił, Ŝe „Przyjęcie zbyt krótkiego terminu do składania ofert wynikało 

z konieczności wydania środków, które mogłyby przepaść” . 

(Dowód: akta kontroli str. 469) 

Na zaproszenie odpowiedziało dwóch oferentów, z których na wykonawcę została 

wybrana firma „TON COLOR”. Z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 

07.11.2006 r. umowa nr DP VII 3025-7/2006 podpisana przez Marszałka Województwa 

Lubuskiego Andrzeja Bocheńskiego. Określono w niej m.in., Ŝe „termin dostawy upływa dnia 

20 listopada 2006 r.” W pkt 3.1. SIWZ oraz w pkt 2 złoŜonej przez Wykonawcę oferty 

termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do dnia 30.10.2006 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 440-455) 

Art. 140 ust. 1 ustawy - Pzp stanowi, Ŝe „zakres świadczenia wykonawcy z umowy 

jest toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie”.  

Marszałek Andrzej Bocheński zeznał: „Zgodnie z prawem powołałem komisję do spraw 

przetargu, która zajmowała się wyborem wykonawcy. W skład komisji wchodzili ludzie 

odpowiednio przygotowani. Nie znam szczegółów tej sprawy.” 

(Dowód: akta kontroli str. 1070-1072) 

Andrzej Pytel wyjaśnił, Ŝe: „Umowa o zamówienie została zawarta w listopadzie i dlatego teŜ 

naleŜało przedłuŜyć termin przedmiotu zamówienia do 20.11.2006 r. Inaczej powstałaby 

niespójność w dokumentacji”. 

(Dowód: akta kontroli str. 470a) 

                                                 
52 Z zawodu informatyk, odbył 1-dniowe szkolenie w zakresie zamówień publicznych. Zgodnie z zakresem 

czynności Andrzeja P. do jego zadań naleŜało m.in. planowanie potrzeb oraz dokonywanie wyboru dostawców 
i usługodawców w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, przestrzeganie przepisów ustawy 
o zamówieniach publicznych. 
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Z załączonych do faktur z dnia 23.11.2006 r. protokołów przekazania (podpisanych 

ze strony Zamawiającego przez Andrzeja Pytel) wynika, Ŝe zamówienie zostało zrealizowane. 

Określone w umowie wynagrodzenie dostawcy w kwocie 57.187,79 zł zostało uiszczone 

przez Zamawiającego w dniach: 30.11.2006 r. oraz 8.12.2006 r. Przy czym kwota 

39.021,02 zł była współfinansowana ze środków: 

- Europejskiego Funduszu Społecznego (29.265,77 zł - dział 750, rozdział 75018, § 4218) - 

projekt pn. „Promowanie najlepszych praktyk przez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą 

nauki i gospodarki w województwie lubuskim” - nr projektu Z/2-08/II/2.6/PW.2/06 (decyzja 

o dofinansowaniu nr DDR-XI-94172-62-ADK/06 L.dz. 9331 z dnia 04/08/2006), 

- budŜetu państwa (9.755,25 zł - dział 750, rozdział 75018, § 4219), 

- pozostała część ze środków własnych (4.705,30 zł - dział 750, rozdział 75018, § 4210, 

5.164,99 zł - dział 750, rozdział 75018, § 6060, 8.296,49 zł - dział 852, rozdział 85212, 

§ 4210). 

(Dowód: akta kontroli str. 456-468, 861) 

W toku kontroli ustalono, Ŝe Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego 

z art. 4a ust. 2 ustawy - Pzp stanowiącego, Ŝe w przypadku zamówienia, którego wartość nie 

przekracza równowartości kwoty 60.000 euro, Zamawiający zamieszcza na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej ogłoszenie 

o zawarciu umowy oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienie. 

 (Dowód: akta kontroli str. 442-445) 

Andrzej Pytel wyjaśnił, Ŝe: „Nie zamieszczenie na portalu Urzędu Zamówień Publicznych 

oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, ogłoszenia o zawarcia umowy z firmą 

TON COLOR było moim przeoczeniem wynikającym ze zmiany przepisów ustawy. 

Bezzwłocznie po ujawnieniu tego faktu przez kontrolę NIK podejmę działania zmierzające do 

jego opublikowania”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 469-470) 

W toku kontroli, w dniu 31.01.2007 r. Andrzej Pytel przedłoŜył wyciąg z ogłoszenia 

o zawarciu umowy zamieszczonego na portalu internetowym UZP (nr OZU/2007/01/31-

1432743). 

(Dowód: akta kontroli str. 475b) 

Ustalono, Ŝe występujący w imieniu udzielającego zamówienia Marszałek Andrzej 

Bocheński nie złoŜył, stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 cyt. ustawy. 
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Marszałek Andrzej Bocheński zeznał: „Standardowo w Urzędzie przyjęto zasadę, 

Ŝe oświadczenia składają członkowie komisji. Nadmieniam, Ŝe w podpisywanych przeze mnie 

umowach w sprawach o zamówienie publiczne nie zachodził konflikt interesów”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1070-1072) 

Zamawiający dopełnił pozostałych, wynikających z przyjętego trybu udzielenia 

zamówienia publicznego obowiązków.  

(Dowód: akta kontroli str. 442-450) 
 

4.4. Zakup bloku miejsc na rejsy realizowane przez PLL LOT na trasie Zielona Góra - 

Warszawa 
 

W okresie od 28.02.2006 r. do 29.12.2006 r. Urząd wydatkował na rzecz Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze53 łącznie kwotę 1.742.595 zł, z czego: 

- 1.713.315 zł - „refaktura przewozy LOT, przewozy lot. pasaŜerskie, pakiet biletów 

lotniczych, przewozy lotnicze krajowe, refaktura LOT-u” , 

- 29.280 zł - „promocja woj. lubuskiego”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 550-570, 1169) 

  4.4.1. Wydatek w kwocie 1.713.315 zł Urząd poniósł na podstawie umowy zlecenia 

z dnia 21.02.2006 r. zawartej z ARR S.A. Przedmiotem umowy, którą w imieniu 

Województwa Lubuskiego podpisali: Wicemarszałek54 Edward Fedko oraz Członek 

Zarządu55 Maciej Kałuski było m.in.: 

- § 1 - „Województwo Lubuskie zleca Agencji, a Agencja przyjmuje do wykonania kompleks 

czynności związanych z promocją połączeń lotniczych PLL LOT S.A. na trasie Zielona Góra 

- Warszawa oraz Warszawa - Zielona Góra, promocją Województwa Lubuskiego w związku 

z wykonywanymi połączeniami oraz z pośrednictwem w rezerwacji, zakupie i wydawaniu 

biletów lotniczych na ww. połączenia na potrzeby administracji samorządowej”, 

- § 2 - Agencja zobowiązała się do: „dokonywania zakupu bloku miejsc na kaŜdy rejs 

realizowany przez PLL LOT S.A. na trasie Zielona Góra - Warszawa oraz Warszawa - 

Zielona Góra, (...), przekazywania zakupionych miejsc do dyspozycji Województwa oraz 

dokonywania rezerwacji na zlecenie Województwa w okresie od zawarcia umowy do 

                                                 
53 Udział Województwa Lubuskiego w kapitale Spółki wynosi 91,8 %, udział w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu wynosi 88,794 %, akcjonariuszami ARR S.A. są równieŜ podmioty prywatne, Województwo 
nie posiada uprawnień do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie zarządzania ARR S.A., którą 
zarządza Zarząd Spółki 

54 Poprzedniej kadencji. 
55 Poprzedniej kadencji. 
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31.12.2006 r.; obsługi i prowadzenia sprzedaŜy miejsc niewykorzystanych przez 

Województwo”, 

- § 4 w „w związku z wykonywaniem czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy 

Województwo zobowiązuje się do pokrywania kosztów Agencji związanych z nabywaniem 

bloku miejsc w ramach połączeń lotniczych na trasie Zielona Góra - Warszawa, Warszawa 

- Zielona Góra (...) na zasadzie refakturowania, w kwocie nie większej niŜ 1.148.230 zł”. 

(Dowód: akta kontroli str. 574-576, 594-602) 

Do § 4 umowy wprowadzono zmiany w wyniku, których wysokość planowanych przez Urząd 

wydatków na rzecz ARR ustalono na kwotę nie większą niŜ 1.713.317 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 577-578) 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński: 

- zapytany o znaczenie terminu „na potrzeby administracji samorządowej” zawartego w ww. 

umowie wyjaśnił, Ŝe: „W moim rozumieniu << na potrzeby administracji samorządowej>>  

oznacza, Ŝe bilety nabywane od LOT-u są wykorzystywane przez pracowników administracji 

samorządowej, którzy załatwiają słuŜbowe sprawy w Warszawie. Oznacza to równieŜ 

udostępnianie tych biletów osobom, które przylatują do Zielonej Góry na zaproszenie 

samorządów, bądź w innych sprawach mających znaczenie dla regionu”, 

- zapytany o przyczyny nie dokonywania zakupu biletów bezpośrednio od przewoźnika 

wyjaśnił, Ŝe: „Zawarto umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego, gdyŜ Urząd 

Marszałkowski nie mógłby dokonywać odsprzedaŜy biletów, bowiem nie prowadzi 

działalności gospodarczej (…)”, 

- wyjaśnił, Ŝe: „(…) Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego (…) płyną na promocję 

pasaŜerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra. Są 

to dopłaty do biletów pasaŜerskich na deficytowych kursach lotniczych realizowanych przez 

przewoźnika (…). 

(Dowód: akta kontroli str. 616, 618) 

Odnośnie dofinansowania linii lotniczych: 

- Członek Zarządu Maciej Kałuski zeznał: „(…) Gdyby nie było dofinansowania, nie doszłoby 

do uruchomienia połączenia lotniczego na tej trasie, gdyŜ PLL LOT nie utrzymywałoby tego 

deficytowego połączenia. Zdaniem Sejmiku jak i Zarządu Województwa połączenie to ma 

znaczenie strategiczne dla regionu, gdyŜ m.in. ułatwia potencjalnym inwestorom podjęcie 

decyzji o nowych inwestycjach”, 

- Wicemarszałek Edward Fedko zeznał: „(…) Dofinansowanie połączenia lotniczego 

zwiększało dostępność komunikacyjną regionu i niewątpliwie powoduje wzrost 
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atrakcyjności regionu. Gdyby nie nasze dofinansowanie to PLL LOT nie uruchomiłby 

waŜnego dla regionu połączenia lotniczego”.  

(Dowód: akta kontroli str. 1075, 1079) 

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów 

publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński wyjaśnił, Ŝe: 

- Województwo Lubuskie udzieliło zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Prawie 

zamówień publicznych za pośrednictwem ARR S.A. w Zielonej Górze, która uzyskała 

zgodę Prezesa UZP na udzielenie zamówienia „z wolnej ręki” dla PLL LOT S.A., 

- „(…) Po konsultacji z radcami prawnymi i specjalistką od zamówień publicznych Panią 

Krystyną K. (...) zastosowano konstrukcję umowy zlecenia, w której ze względu na to, Ŝe nie 

określono w niej wynagrodzenia, była udzielona w trybie zamówienia z wolnej ręki(...). 

Refakturowanie dotyczyło tylko i wyłącznie kosztów poniesionych przez ARR, a dotyczących 

zakupu bloku miejsc u jedynego przewoźnika PLL LOT”,  

- „Zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Cywilnego PLL LOT S.A. w tamtym okresie był jedynym 

przewoźnikiem oferującym przewozy na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra”. 

(Dowód: akta kontroli str. 615, 617, 887) 

Z pisma Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18.12.2006 r. kierowanego do 

Marszałka Województwa Lubuskiego wynika, Ŝe uprawnionych do wykonywania 

regularnych przewozów pasaŜerskich na obszarze EOG oraz Rzeczpospolitej Polskiej jest 

3 przewoźników polskich oraz 30 przewoźników zagranicznych, natomiast „PLL LOT S.A. 

w chwili obecnej jest jedynym koncesjonowanym podmiotem świadczącym usługi krajowego 

przewozu lotniczego na trasie Zielona Góra - Warszawa i vv.”. 

(Dowód: akta kontroli str. 833-835) 

Krystyna Kumek, która na projekcie umowy złoŜyła adnotację następującej treści: 

„Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 realizowane w trybie art. 67 ust. 1 

pkt 1 a ustawy z dnia 29.01.2004 r. (...), ze względu na przyczyny techniczne, o charakterze 

obiektywnym - sprzedaŜ biletów lotniczych, promocja województwa. Na realizację, w tym 

trybie, zgodę wyraził Prezes UZP decyzją z dnia 14.02.2006 r. Nr ZT/680/06”, wyjaśniła, Ŝe: 

„Zapis na projekcie umowy odnoszący się do zgody udzielonej przez Prezesa UZP dotyczy 

adresata decyzji tj. ARR. Urząd nie posiadał natomiast wymaganej zgody Prezesa UZP na 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki dla ARR (…).” 

(Dowód: akta kontroli str. 573, 613) 
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W toku kontroli ustalono, Ŝe Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wydał na 

wniosek ARR56 z dnia 30.11.2005 r. decyzję57, w której postanowił wyrazić „zgodę na 

zastosowanie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup bloku miejsc w ramach przewozów pasaŜerskich 

realizowanych przez PLL LOT na trasie Zielona Góra - Warszawa, Warszawa - Zielona Góra 

w roku 2006”. Adresatem decyzji była Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej 

Górze. Urząd Marszałkowski nie posiadał decyzji Prezesa na udzielenia zamówienia dla ARR 

w trybie z wolnej ręki. 

(Dowód: akta kontroli str. 579-585) 

Z pisma Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30.01.2006 r. wynika m.in., 

Ŝe: „aktualnie przewoźnikami lotniczymi posiadającymi koncesję Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego upowaŜniającą do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach 

krajowych są: PLL LOT S.A., EUROLOT S.A., Nowy Przewoźnik sp. z o.o., SKY EXPRESS 

Sp. z o.o. oraz Jet Air Sp. z o.o. UpowaŜnienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do 

wykonywania regularnych pasaŜerskich przewozów lotniczych na terytorium EOG oraz na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej otrzymały następujące linie lotnicze: PLL LOT S.A. oraz 

Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (…). PLL LOT S.A. jako jedyny polski koncesjonowany podmiot 

oferuje regularne połączenia lotnicze na trasach krajowych, w tym połączenia lotnicze na 

trasie Warszawa - Zielona Góra - Warszawa, gdzie przewoźnikiem faktycznym jest 

Jet Air Sp. z o.o. (…)”.  

(Dowód: akta kontroli str. 583-584) 

Z umowy „Kupna - SprzedaŜy Bloku Miejsc - IEG” zawartej pomiędzy ARR S.A 

a PLL LOT wynika m.in., Ŝe ARR S.A. zobowiązała się do zakupu na wszystkich regularnych 

rejsach na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra bloku miejsc58 niezaleŜnie od typu 

samolotu. 

(Dowód: akta kontroli str. 594-602, 1086) 

Zapytany o przyczyny udzielenia w dniu 21.02.2006 r. zamówienia bez zgody Prezesa UZP 

Edward Fedko zeznał: „ARR posiadało zgodę Prezesa UZP na zawarcie umowy z PLL LOT. 

Urząd Marszałkowski posiada większościowy pakiet akcji w ARR i w związku z tym ARR 

zostało powierzone to zadanie. Całość spraw merytorycznych i finansowych prowadzi 

                                                 
56 W którym podano, Ŝe PLL LOT „spełnia przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo 

zamówień publicznych - jest jedynym wykonawcą świadczącym usługi lotnicze na trasie krajowej (Zielona 
Góra-Warszawa)”.   

57 Z dnia 14.02.2006 r., nr ZT/680/06. 
58 W 2006 r. blok obejmował zakup 5 miejsc - w kaŜdym rejsie i dniu tygodnia. 
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Departament Gospodarki. Umowa z dnia 21.02.2006 r. została zaakceptowana przez 

specjalistę ds. zamówień publicznych”.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1075) 

W tej same sprawie Członek Zarządu Maciej Kałuski zeznał: „(…) Podpisałem umowę, gdyŜ 

była stosowana akceptacja specjalisty do spraw zamówień publicznych. Gdyby znane mi były 

okoliczności o konieczności uzyskania zgody Prezesa UZP umowy bym nie podpisał”.  

(Dowód: akta kontroli str. 1079) 

4.4.2. W dniu 01.08.2006 r. Województwo Lubuskie reprezentowane przez 

Wicemarszałka Edwarda Fedko oraz Członka Zarządu Macieja Kałuskiego podpisało 

z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze umowę zlecenia, w której zlecono 

Agencji „kompleks czynności związanych z promocją Województwa Lubuskiego” oraz 

ustalono wysokość wynagrodzenia na kwotę 29.280 zł brutto (24.000 netto). Zamawiający 

ustalając wartość zamówienia nie wliczył kwoty wydatków związanych z refakturowaniem 

biletów lotniczych (1.148.230 zł). W umowie nie wyspecyfikowano w sposób szczegółowy 

jakiego rodzaju działania promocyjne są przedmiotem umowy.  

(Dowód: akta kontroli str. 586-593) 

Art. 32 ust 1 i 2 ustawy - Pzp stanowi, Ŝe podstawą wartości zamówienia jest 

całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatków od towarów i usług, 

ustalone przez zamawiającego z naleŜytą starannością. Zamawiający nie moŜe w celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniŜać jego 

wartości. 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński wyjaśnił, Ŝe: „Wynagrodzenie dla ARR 

za czynności wykonywane w umowie z dnia 21.02.2006 r. zostało określone w umowie z dnia 

01.08.2006 r.”. Następnie wyjaśnił, Ŝe Zamawiający nie dzielił zamówienia na części w celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub zaniŜenia jego wartości, gdyŜ przedmiotem 

umowy z 21.02.2006 r. „nie jest promocja Województwa Lubuskiego określona w Umowie 

z dnia 01.08.2006 r.”  

(Dowód: akta kontroli str. 615) 

Wydatki w łącznej kwocie 1.742.595 zł, związane z obiema umowami, Urząd 

zaewidencjonował w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 - Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego. Wydatki były ujęte w uchwale nr XXXVII/259/2005 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budŜetu na 2006 r.: „Na 2006 rok 

zaplanowano wydatki na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc w ramach 
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lotów realizowanych przez Port Lotniczy w Babimoście na podstawie zawartej dwustronnej 

umowy”. 

(Dowód: akta kontroli str. 550-570, 821-822) 

Ze „Sprawozdania za 2006 r.  z realizacji umowy zlecenia zawartej 

21 lutego 2006 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.” 

z dnia 29.12.2006 r. wynika, m.in. Ŝe, ARR S.A.: 

- dokonywała zakupu bloku miejsc na kaŜdy rejs realizowany przez PLL LOT S.A., 

- w porozumieniu z wyznaczonym przez Departament Gospodarki pracownikiem Urzędu 

Marszałkowskiego rezerwowała, na podstawie pisemnego zlecenia, bilety dla Samorządu 

Województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta oraz innych 

upowaŜnionych podmiotów samorządowych, obsługiwała rezerwacja i prowadzenie 

sprzedaŜy miejsc niewykorzystanych przez Województwo, 

- informowała, zarówno drogą e-mailową, jak i telefoniczną, potencjalnych klientów 

o moŜliwości rezerwacji biletu bezpośrednio przez pracownika ARR S.A., 

- zamieściła informację o moŜliwości rezerwacji biletów lotniczych na stronie ARR S.A.  

(Dowód: akta kontroli str. 607-612) 

4.4.3. Na fakturach VAT wystawionych przez ARR S.A., a dotyczących umowy 

z dnia 21.02.2006 r. znajduje się adnotacja Krystyny Kumek „przedmiot zamówienia 

realizowany jest w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych”. 

 (Dowód: akta kontroli str. 551-570, 590-593) 

Krystyna Kumek wyjaśniła, Ŝe: „Ka Ŝda faktura musi być opisana pod kątem wymagań 

ustawy - prawo zamówień publicznych. (...) Nie znam szczegółów tej umowy. Sprawę 

pilotował Departament Gospodarki. Podpisałam faktury, bo standardowo podpisuję wszystkie 

faktury”. 

(Dowód: akta kontroli str. 614) 

4.4.4. W toku kontroli ustalono, Ŝe spośród zakupionych łącznie 5.800 biletów 

lotniczych59 zostało wykorzystane 1.290 sztuk (z tego Urząd Miejski w Zielonej Górze 

wykorzystał 292 bilety60), z czego 63 sprzedano komercyjnie (po 321 zł). Pozostałe bilety 

                                                 
59 1.160 bloków miejsc. 
60 Na podstawie porozumienia z dnia 20.02.2006 r. zawartego pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem 

Zielona Góra, Miasto przekazało 450.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję pasaŜerskiego połączenia 
lotniczego na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra oraz promocję miasta Zielona Góra. Promocja 
miała polegać w szczególności na: umieszczeniu materiałów promocyjnych w Porcie Lotniczym Zielona Góra, 
w Warszawie i w samolotach rejsowych na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra, umieszczeniu 
nazwy miasta Zielona Góra w rozkładach lotów na świecie, poniesieniu kosztów zakupu bloku miejsc 
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(4.510 sztuk) o łącznej wartości 1.400.982,47 zł nie zostały wykorzystane. Średnio, w 2006 r. 

podczas 1 rejsu rozkładowego w samolocie znajdowało się 6,96 pasaŜera61 (w tym 

pasaŜerowie korzystający z bloku miejsc - średnio 1,11 pasaŜera).  

Ustalono, Ŝe koszty dojazdów związanych z podróŜą słuŜbową pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego wynikające z delegacji do Warszawy (PKP, samochód słuŜbowy) 

wyniosły ok. 20.800 zł. Ponadto stwierdzono, Ŝe w 6 podległych jednostkach62 UMWL (na 

łącznie 46 jednostek podległych) koszty słuŜbowych delegacji do Warszawy pracowników 

w nich zatrudnionych wyniosły 9.149,04 zł.  

Przelot samolotem na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra nie stanowił 

nagrody ufundowanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Jednocześnie stwierdzono, 

Ŝe w 6 jednostkach podległych63 UMWL ufundowano nagrody (finansowe i rzeczowe) 

w związku z ogłoszonymi konkursami za łączną kwotę 58.826,86 zł. 

 (Dowód: akta kontroli str. 603-612, 817-820, 823-826, 915, 1068, 1158) 

Wicemarszałek Edward Fedko zeznał: „W kaŜdej sytuacji wykupione miejsce były 

udostępniane na potrzeby wnioskujących instytucji, organizacji oraz zainteresowanych 

podmiotów. Nie było przeszkód, aby z tej puli korzystały np. szkoły. Zawsze jako Zarząd 

staraliśmy się maksymalnie zachęcać do korzystania z puli miejsc. Departament Gospodarki 

zajmował się sprawami wykorzystania bloku miejsc.” 

(Dowód: akta kontroli str. 1075) 

Jerzy Mańka - gł. specjalista w Oddziale Ekonomicznym i Transportu w Departamencie 

Gospodarki64 wyjaśnił, Ŝe: 

- przy obecnej polityce cenowej LOT-u wielkość sprzedaŜy biletów nie ulegnie radykalnemu 

zwiększeniu, 

                                                                                                                                                         
w samolocie rejsowym na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra w ilości 5 miejsc, na kaŜdy rejs, 
w okresie do 31 grudnia 2006 r., strony porozumienia będą korzystały z bloku miejsc lotniczych 
proporcjonalnie do potrzeb i wkładu. 

61 Port Lotniczy w Babimoście odprawił 8.064 pasaŜerów i dokonał 1.158 operacji (odlot i przylot), w ruchu 
rozkładowym. 

62 Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Gorzowie Wlkp. oraz 
Zielonej Górze, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Muzeum Etnograficzne w Zielonej 
Górze z/s Ochli, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. 

63 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze, Lubuski Teatr 
im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s Ochli, Regionalne 
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. 

64 Zgodnie z zakresem czynności - J. Mańka zobowiązany był m.in. do: „koordynacji transportu drogowego, 
kolejowego, lotniczego i Ŝeglugi morskiej” oraz „monitoringu wdraŜania <<Strategii Rozwoju Transportu 
Województwa Lubuskiego do roku 2015>>”. 
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- w chwili obecnej Lotnisko w Babimoście obsługuje rocznie około 8.500 pasaŜerów rocznie 

(2006 r.), a z załoŜenia dla lotniska tego typu, wynika Ŝe aby nie przynosiły one strat, ruch 

pasaŜerski powinien kształtować się na poziomie około 200.000 pasaŜerów rocznie, 

- rozwoju lotniska naleŜy upatrywać w rozwoju połączeń regionalnych i czarterów. W 

perspektywie długookresowej takŜe przewozów towarowych CARGO, jednakŜe na to 

potrzeba jest gigantycznych środków finansowych, m.in. na: budowę terminalu 

towarowego, modernizację dróg dojazdowych i parkingów. W chwili obecnej niemoŜliwym 

jest dojechanie „TIR-em” na lotnisko, gdyŜ drogi dojazdowe posiadają ograniczenia 

w dopuszczalnej nośności pojazdów do 80 KN/oś, 

- gdyby wydatki Urzędu Marszałkowskiego na lotnisko w Babimoście przeznaczyć na 

alternatywne środki transportu np. kolej to moŜna byłoby połączyć sprawnym systemem 

komunikacyjnym „lubuskie trójmiasto” (Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów). Sprawnie 

zarządzana kolej jest w chwili obecnej najbardziej wydajnym, szybkim sposobem 

transportu. Lotnisko w Babimoście przy braku uregulowania prawnego gruntów (grunt jest 

własnością Agencji Mienia Wojskowego), braku inwestora posiadającego wiedzę i kapitał, 

szybkim rozwojem lotniska Schönefeld (BBI) w Berlinie, połoŜeniem innych lotnisk 

w regionie, niewystarczającymi środkami finansowymi z Unii Europejskiej nie będzie 

pełniło znaczącej roli w regionie. Mrzonką jest rozwaŜanie przejęcia części ruchu z Berlina, 

gdyŜ brak jest dróg kołowych i kolejowych umoŜliwiających przemieszczenie się 

pasaŜerów w ciągu racjonalnie krótkiego czasu pomiędzy tymi lotniskami. Dla inwestorów 

zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w województwie lubuskim problem ten 

nie jest pierwszoplanowy, gdyŜ czas dojazdu z lotnisk (Poznań, Wrocław, Berlin) do granic 

województwa (Kargowa, Nowa Sól, Słubice) zajmuje trochę więcej niŜ godzinę. Jedynym 

moŜliwym sposobem uzyskania odpowiedzi co do dalszego rozwoju lotniska lub jego braku 

jest zlecenie opracowanie kompleksowego biznesplanu (analizy ekonomicznej 

przedsięwzięcia), którego jeszcze nie wykonano - (koszt szacunkowy 100.000 Euro). 

 (Dowód: akta kontroli str. 827-828, 845-846) 

Zapytany w sprawie niskiego wykorzystania bloku miejsc Piotr Tykwiński wyjaśnił:  

- „Moim zdaniem niskie wykorzystanie bloku miejsc związane jest z tym, Ŝe loty do Warszawy 

zostały wznowione po ponad rocznej przerwie. Ponadto wiedza o moŜliwości korzystania 

z takich biletów była w mojej ocenie niedostatecznie rozpropagowana przez Agencję 

Rozwoju Regionalnego, wśród samorządów. Samorząd Województwa planuje w najbliŜszym 

czasie podjęcie działań reklamujących moŜliwość korzystania z biletów, które posiada, 
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zarówno wśród samorządów, jak i prywatnych przedsiębiorców, którzy mogą 

je odkupywać”, 

- „(…) Na rok bieŜący opracowano róŜne projekty mające na celu intensyfikację 

wykorzystania bloku miejsc np. zakup przez Województwo bezpośrednio od PLL LOT bloku 

miejsc. Mając na uwadze zdobyte doświadczenie w latach ubiegłych planuje się odsprzedaŜ 

niewykorzystanych miejsc poprzez zewnętrzną firmę, 

- „Nie podejmowano działań (w celu zmniejszenia wielkości zakupionego bloku miejsc), gdyŜ 

umowa w 2006 r. była zawarta na cały rok. W bieŜącym roku podejmujemy działania w celu 

znacznie większego wykorzystania bloku miejsc (…).” 

 (Dowód: akta kontroli str. 618, 887) 

Jerzy Mańka oświadczył, Ŝe w chwili obecnej (luty 2007 r.) „trwa ustalanie odpowiedniej 

formuły prawnej, która umoŜliwi zawarcie umowy w roku bieŜącym. Uzyskano dwie 

niezaleŜne opinie prawne, które są diametralnie odmienne”.  

(Dowód: akta kontroli str. 826) 

Z opinii radcy prawnego Urzędu Ewy śurek z dnia 26.01.2007 r. wynika, Ŝe zawarcie umowy 

z ARR. S.A. w Zielonej Górze z pominięciem ustawy - Pzp było nieuzasadnione. „(…) 

Opiniująca w poprzednich umowach czyniła kaŜdorazowo uwagę dotyczącą konieczności 

zastosowania ustawy (…), przyczyny organizacyjne same w sobie nie uzasadniają 

zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, przyczyny gospodarcze mogą uzasadniać 

udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a, ale wskazany 

przypadek tej sytuacji nie dotyczy (…).” Ponadto odnośnie umów zawartych w 2006 r. 

wyjaśniła: „(…) W sprawie zakupu bloku miejsc i promocji województwa lubuskiego, biorąc 

pod uwagę kwotę wydatków z tym związanych (ponad 60.000 euro) juŜ pobieŜna ocena 

projektów doprowadziła do konstatacji iŜ w powyŜszej sprawie nie moŜna udzielić 

zamówienia z wolnej ręki gdyŜ: Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku lubuskim nie jest 

jedynym podmiotem który moŜe świadczyć usługi na rzecz Województwa Lubuskiego, a PLL 

LOT nie jest jedynym przewoźnikiem posiadającym waŜne upowaŜnienie Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego do wykonywania regularnych przewozów. Moim zdaniem, w sytuacji 

gdyby inni przewoźnicy wiedzieli o moŜliwości wykonywania przelotów na trasie Zielona 

Góra - Warszawa - Zielona Góra ze znacznym dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego, 

to zaoferowaliby równieŜ takie usługi.” 

(Dowód: akta kontroli str. 829, 839-841, 1101-1102) 

Natomiast, w opinii z dnia 31.01.2007 r. radca prawny ElŜbieta Jędrasiak z Kancelarii Radcy 

Prawnego ElŜbieta Jędrasiak opiniując projekt umowy pomiędzy Województwem Lubuskim 
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a ARR S.A. stwierdziła: „(…)Twierdzenie, iŜ Województwo Lubuskie winno przeprowadzić 

inny tryb udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności tryb przetargowy jest 

bezzasadne (…)”. 

(Dowód: akta kontroli str. 831-832, 842-844) 

Ustalono, Ŝe projekt umowy zlecenia opiniowanej przez ElŜbietę Jędrasiak róŜni się od 

projektu umowy opiniowanej przez Ewę śurek w paragrafie 2 pkt b, par. 4, par. 5 pkt 1 - 3, 

par. 5 pkt 6. Zmieniono m.in. zapisy umowy nadając wydatkom ponoszonym przez Urząd 

Marszałkowski na rzecz ARR S.A. charakter refakturowania.  

(Dowód: akta kontroli str. 839-844) 

W toku kontroli przedłoŜono opinię prawną z dnia 15.02.2007 r., sporządzoną przez 

Kancelarię Radców Prawnych Wojciech Bujko, Luiza Cierpiał s.c., oceniającą moŜliwość 

zawarcia umowy pomiędzy Województwem Lubuskim a PLL LOT S.A. W opinii 

stwierdzono: „(…) spółka PLL LOT S.A. jest jedynym przewoźnikiem lotniczym zdolnym 

wykonywać od zaraz zamówienie publiczne na wykonanie regularnych przewozów lotniczych 

na trasie Zielona Góra - Warszawa, Warszawa - Zielona Góra. Z tego powodu moŜliwe jest 

skorzystanie przez zamawiającego - Województwo Lubuskie - z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b 

Prawo zamówień publicznych i udzielenie zamówienia publicznego na pasaŜerskie przewozy 

lotnicze na trasie Zielona Góra - Warszawa, Warszawa - Zielona Góra w roku 2007 spółce 

PLL LOT S.A. w trybie z wolnej ręki.” 

(Dowód: akta kontroli str. 1095-1100) 

 

4.5. Zamówienie publiczne na „Promocję projektu - Zakup autobusów szynowych 

w celu wyrównywania podaŜy alternatywnych środków transportu w Lubuskiem” 
 

W dniu 20.11.2006 r. Marszałek Województwa Andrzej Bocheński powołał komisję 

przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w trybie przetargu nieograniczonego, na „Promocję projektu - zakup autobusów szynowych 

w celu wyrównywania podaŜy alternatywnych środków transportu w Lubuskiem” w składzie: 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński - przewodniczący komisji, Jerzy Mańka 

- członek komisji, Andrzej Klauza - sekretarz komisji.  

(Dowód: akta kontroli str. 619-622) 

Ze sporządzonego w dniu 14.11.2006 r. SIWZ wynika, Ŝe na przedmiot zamówienia 

składały się: 

a) Wykonanie co najmniej 4 jazd promocyjnych kaŜdym z dostarczonych autobusów 

szynowych zakupionych w ramach projektu SPOT na wskazanych przez Zamawiającego 
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liniach kolejowych województwa lubuskiego. Zamawiający wskaŜe Wykonawcy linie, 

o których mowa wyŜej, w dniu podpisania umowy. 

b) Umieszczenie informacji o realizowanym projekcie SPOT w środkach masowego przekazu 

o zasięgu regionalnym: 

- co najmniej 5 razy w dzienniku o zasięgu regionalnym, 

- co najmniej przez 14 dni w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym. 

c) Sporządzenie ulotek reklamowych w ilości 20.000 sztuk na kaŜdy dostarczony autobus 

szynowy. Ulotki muszą być sporządzone na papierze kredowym a ich treść będzie 

uzgodniona z Zamawiającym. 

d) Umieszczenie tablic reklamowych, na wskazanych przez Zamawiającego stacjach 

kolejowych, w ilości po jednej na kaŜdy dostarczony autobus szynowy. 

Działania promocyjne miały być wykonane kaŜdorazowo po dostarczeniu kaŜdego z czterech 

zamówionych autobusów szynowych w terminie 30 dni od dnia odbioru pierwszego autobusu 

szynowego, który w przypadku pierwszego z autobusu miał nastąpić w dniu 30.11.2006 r. 

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.  

SIWZ podpisali: Marszałek Andrzej Bocheński, Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr 

Tykwiński, gł. specjalista Krystyna Kumek.  

 (Dowód: akta kontroli str. 624) 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. Przedmiotu zamówienia nie moŜna opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję. 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński wyjaśnił: „Wątpliwości potencjalnych 

wykonawców zostały wyczerpująco rozwiane w odpowiedziach na pytania wykonawców do 

przedmiotu zamówienia.”  

(Dowód: akta kontroli str. 798) 

Z informacji uzyskanej u oferenta M.K. - Marketing wynika, Ŝe „przedmiot 

zamówienia nie był opisany w sposób jednoznaczny (…). Brak jednoznaczności i dokładnego 

opisania przedmiotu zamówienia widoczne jest w sformułowaniu zawartym w SIWZ w opisie 

przedmiotu zamówienia: << Wykonanie co najmniej 4 jazd promocyjnych kaŜdym 

z dostarczonych autobusów szynowych zakupionych w ramach projektu SPOT na wskazanych 

przez Zamawiającego liniach kolejowych województwa lubuskiego (…)>> . Zapis taki nie 
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pozwala jasno i dokładnie wycenić jazdy promocyjnej. (…) Przy ustalaniu kosztów poza 

istotnymi czynnikami, które naleŜy wziąć pod uwagę najistotniejsze są ilości, których niestety 

zabrakło w przedmiocie zamówienia (…). Informacji tych nie udało się uzyskać mimo 

zadanych pytań. Sprawiło to, Ŝe podczas podawania ceny, która zresztą w 100 % decydowała 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, kierowaliśmy się połowicznymi i mętnymi informacjami 

oraz intuicją (…). Sądzimy jednak, Ŝe gdybyśmy posiadali niezbędną i jednoznaczną wiedzę 

na temat przedmiotu zamówienia podana przez nas cena za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia nie przewyŜszyłyby kwoty jaką posiadał Zamawiający.” 

(Dowód: akta kontroli str. 759-760) 

W związku z zapisami SIWZ, oferenci (ARR S.A. oraz M.K. - Marketing) zwrócili 

się dwoma pisma o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Łącznie zadano 

Zamawiającemu 33 pytania. Na pytanie dotyczące liczby dziennych emisji informacji 

o szynobusie w radiu, w ciągu 14 dni:  

- w odpowiedzi na pytanie (nr 1) ARR S.A., pismem z dnia 17.10.2006 r., Zamawiający 

ustalił ich liczbę na „co najmniej 56 spotów reklamowych w rozgłośni radiowej o zasięgu 

regionalnym (po 14 po dostarczeniu kaŜdego szynobusu)”,  

- w odpowiedzi na pytanie (nr 6) M.K. - Marketing, pismem z dnia 20.11.2006 r., podał „spot 

reklamowy powinien być emitowany minimum 6 razy dzienne”.  

Zatem dla jednego wykonawcy Zamawiający określił liczbę spotów przypadający na jeden 

szynobus - 14 (56 na 4 szynobusy), a następnie - dla drugiego Wykonawcy na 84 (336 na 4 

szynobusy). RóŜnica - w przekazanej informacji - dotyczyła 280 spotów. 

(Dowód: akta kontroli str. 652-667) 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński wyjaśnił: „Zamawiający przyjął pewną 

minimalną liczbę spotów - 14 emisji po dostarczeniu kaŜdego szynobusu”. 

(Dowód: akta kontroli str. 799) 

Kierownik Oddziału Informatyki Andrzej Pytel wyjaśnił: „Jestem osobą zamieszczającą treść 

odpowiedzi na stronie internetowej Urzędu. JednakŜe nie odpowiadam za ich merytoryczną 

treść, gdyŜ przygotowują ją poszczególne Departamenty. W tym przypadku Departament 

Gospodarki dostarczył do opublikowania dwie róŜne odpowiedzi na to same pytanie 

i pierwotna treść zastąpiona została po jakimś czasie drugą wersją. Nie pamiętam kto 

dostarczał treść ogłoszeń. Dyspozycje zamieszczania poszczególnych zmian ogłoszeń 

w postępowaniach o zamówienia publiczne nie jest dokumentowana np. kto polecił dokonanie 

takich zmian”.  

 (Dowód: akta kontroli str. 745) 
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Zamówienie, zgodnie z SIWZ, miało być przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, natomiast w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania umieszczonym na 

portalu internetowym UZP wskazano, Ŝe zamówienie będzie udzielone w trybie dialogu 

konkurencyjnego. 

(Dowód: akta kontroli str. 623, 647) 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński wyjaśnił, Ŝe rozbieŜność nastąpiła na 

skutek przeoczenia. 

(Dowód: akta kontroli str. 798) 

Oferty złoŜyły dwa podmioty: 

a) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (cena - 158.600,00 zł brutto), 

b) M.K. - Marketing (cena - 297.216,40 zł brutto).  

(Dowód: akta kontroli str. 668-677, 689-699) 

Wg treści pkt 1 formularza oferty załączonego do SIWZ „(…) podane ceny są wynikiem 

indywidualnej kalkulacji kosztów wykonawcy załączonej do oferty”.  

(Dowód: akta kontroli str. 631) 

W toku kontroli ustalono, Ŝe Wykonawcy nie załączyli do ofert indywidualnej kalkulacji 

kosztów.  

(Dowód: akta kontroli str. 668-677, 689-699) 
 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli jej 

treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński wyjaśnił: „(…) W rozdziale XI SIWZ 

Zmawiający określił sposób podania ceny przez wykonawców. Określono, Ŝe wykonawca 

moŜe podać tylko jedną cenę za całość przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa), która musi 

uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

zgodnie z art. 88 ust. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych przyjął, Ŝe cena oferty 

podana jest prawidłowo bez względu na sposób jej obliczania.”  

(Dowód: akta kontroli str. 852-853) 

 

W dniu 22.11.2006 r. Zamawiający wybrał na Wykonawcę zadania ARR S.A. 

(Dowód: akta kontroli str. 703-712) 

W dniu 28.11.2006 r. M.K. - Marketing złoŜył protest „na czynności podjęte przez 

Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania tj. złoŜenie wyjaśnień na toŜsame 

pytanie co do przedmiotu zamówienia w dwóch rozbieŜnych wersjach”. SkarŜący 
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w uzasadnieniu protestu wskazał na rozbieŜności w odpowiedziach udzielanym potencjalnym 

wykonawcom odnośnie liczby emisji spotów reklamowych.  

(Dowód: akta kontroli str. 725-726) 

Zamawiający w dniu 29.11.2006 r. oddalił protest. Jego zdaniem - nie było podstaw 

do twierdzenia o zaistniałych rozbieŜnościach, bowiem dwukrotnie precyzował ilość spotów 

reklamowych, a wyjaśnienia do SIWZ umieścił o publicznej wiadomości na stronie 

internetowej.  

(Dowód: akta kontroli str. 728-729) 

W dniu 30.11.2006 r. Województwo Lubuskie, reprezentowane przez E. Fedko - 

Wicemarszałka Województwa Lubuskiego oraz M. Kałuskiego - Członka Zarządu 

Województwa Lubuskiego zawarło umowę z ARR S.A. na wykonanie promocji projektu - 

Zakup autobusów szynowych.  

Strony ustaliły (§ 3 pkt 2 umowy) m.in., Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia po sprawdzeniu przez Zamawiającego 

prawidłowego wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przejściowej, 

wystawionej kaŜdorazowo po wykonaniu części przedmiotu umowy określonej terminami, na 

podstawie faktury wystawionej pod dniu: 

a) 30.12.2006 r., tj. w kwocie 39.650,00 zł, 
b) 30.07.2007 r., tj. w kwocie 39.650,00 zł, 
c) 30.11.2007 r., tj. w kwocie 39.650,00 zł, 
d) 30.04.2008 r., tj. w kwocie 39.650,00 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 735-740) 

Na podstawie faktury z dnia 27.12.2006 r. UMWL wydatkował w dniu 29.12.2006 r. 

za wykonanie I etapu zadania kwotę 39.650,00 zł, z czego 19.825 zł z działu 600, rozdział 

60001, § 4308 oraz 19.825 zł z działu 600, rozdział 60001, § 4309. 

 (Dowód: akta kontroli str. 747-753) 

Z informacji uzyskanej w ARR S.A. w Zielonej Górze wynika, Ŝe koszt wykonania 

I etapu umowy wyniósł brutto 24.323,96 zł (w tym koszt ogólnego zarządu w wysokości 

1.781,99 zł).  

(Dowód: akta kontroli str. 756-757) 

Zapytany o przyczyny nie realizowania przedmiotowego zadania w sposób 

samodzielny - przez Urząd, Piotr Tykwiński wyjaśnił: „Urz ąd nie mógł samodzielnie 

zrealizować zadania, gdyŜ istniały ograniczenia prawne związane m.in. z umową między 

Województwem Lubuskim a Ministerstwem Infrastruktury określającą szeroki zakres działań 

promocyjnych oraz ograniczenia związane z ustawą Pzp (dzielenie zamówienia).”  

(Dowód: akta kontroli str. 798-799) 
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Umowa nr 56/05 zawarta z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie projektu 

„Zakup autobusów szynowych w celu wyrównania podaŜy alternatywnych środków 

transportu w Lubuskiem” numer SPOT/1.1.2/106/04, w rozdziale IX zobowiązywała Urząd 

do działań informacyjno - promocyjnych. Art. VI pkt 1 umowy nakładał obowiązek 

wydatkowania środków zgodnie z przepisami dotyczącymi uczciwej konkurencji i Prawa 

zamówień publicznych.  

 (Dowód: akta kontroli str. 786, 791) 

Urząd nie planował działań promocyjnych pokrywanych ze środków na wydatki 

bieŜące. W związku z zakupem przez Województwo Lubuskie 4 szynobusów (opisano w pkt 

4 niniejszego protokołu kontroli) w planie finansowym w pozycji dotyczącej wydatków 

inwestycyjnych pozostała m.in. kwota 19.825 zł (dział 600, rozdział 60001, § 6068) oraz 

19.825 zł (dział 600, rozdział 60001, § 6069). Kwotę tą przeniesiono między paragrafami 

z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieŜące (§ 4308, § 4309). Stanisława Kirmiel - 

kierownik Oddziału Ekonomicznego i Transportu w Departamencie Gospodarki wyjaśniła, 

Ŝe: „(…) Gdybyśmy tych środków nie wydali w 2006 r. to trzeba byłoby zgłosić je do środków 

niewygasających bo inaczej by przepadły. W umowie o dofinansowanie projektu SPOT 

(Sektorowy Program Operacyjny Transport) Instytucja Zarządzająca wymagała tylko 

w ramach promocji wbudowania tablicy informacyjnej (…)”.    

 (Dowód: akta kontroli str. 797, 797a-797b, 1065, 1162-1166) 

Analiza dokumentacji wykazała, Ŝe niektóre czynności w postępowaniu 

wykonywała Krystyna Kumek (podpisywała m.in. zawiadomienie o oddaleniu protestu, 

zawiadomienie o wniesieniu protestu, odpowiedzi wyjaśniające treść SIWZ), wskazana była 

równieŜ w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania oraz w SIWZ, jako osoba uprawniona do 

kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących procedury zamówienia.  

(Dowód: akta kontroli str. 627, 659, 665, 727, 729) 

Krystyna Kumek nie złoŜyła, w myśl art. 17 ust. 2 ustawy - Pzp, stosownego oświadczenia 

o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 cyt. ustawy. 

Krystyna Kumek wyjaśniła: „Przyjęliśmy w Urzędzie zasadę, Ŝe oświadczenia, o których 

mowa w art. 17 ustawy - Pzp, składają osoby wchodzące w skład komisji przetargowej. W tym 

postępowaniu nie byłam jej członkiem. UwaŜam, Ŝe czynności jakie podjęłam w toku 

przeprowadzonego postępowania nie uzasadniały konieczności złoŜenia przedmiotowego 

oświadczenia”.  

(Dowód: akta kontroli str. 746) 
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Udzielający zmówienia na ww. zadanie Wicemarszałek Edward Fedko i Członek Zarządu 

Województwa Maciej Kałuski nie złoŜyli oświadczeń, o których mowa w art. 17 ustawy - 

Pzp. 

  
Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński zapytany o przyczyny nie 

wyegzekwowania oświadczeń od ww. osób wyjaśnił: „Pani Krystyna K. (…) udzielała 

jedynie porad formalno - prawnych członkom Komisji w prowadzonym postępowaniu. Z tego 

tez powodu Pani Krystyna K. została pominięta przy składaniu stosownego Oświadczenia 

wynikającego z cytowanego wyŜej przepisu. E. Fedko i M. Kałuski nie brali bezpośredniego 

udziału w pracach Komisji. Z tego powodu udzielający zamówienia w imieniu Województwa 

Lubuskiego zostali pominięcia przy składaniu oświadczeń określonych w przepisie art. 17 ust. 

1 ustawy.  

(Dowód: akta kontroli str. 852) 

Wicemarszałek Edward Fedko oraz Członek Zarządu Województwa Maciej Kałuski zeznali, 

iŜ uznali za wystarczające złoŜenie oświadczeń przez członków komisji. Jednocześnie 

podkreślili, Ŝe w związku z podpisaną umową nie zachodził konflikt interesów.  

  (Dowód: akta kontroli str. 1073-1079) 

Zapytany o przyczyny udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiotowego 

zadania pomimo popełnionych uchybień: 

- Członek Zarządu Maciej Kałuski zeznał: „Postępowanie merytorycznie prowadził 

Departament Gospodarki. Podpisałem powyŜszą umowę, gdyŜ była ona zaakceptowana 

przez Departament merytoryczny oraz specjalistę do spraw zamówień publicznych. Poza 

treścią umowy Ŝadnych szczegółów z postępowania nie znam”, 

- Wicemarszałek Edward Fedko zeznał: „Zamówienie to realizował Departament 

Gospodarki, który to sprawę merytorycznie realizował. Podpisałem umowę w sytuacji, gdy 

zawierała ona akceptację specjalisty do spraw zamówień publicznej. Promocja była i jest 

przewidziana w umowie SPOT”.  

  (Dowód: akta kontroli str. 1074, 1079) 

 

4.6. Sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, w dniu 

26.02.2007 r. Krystyna Kumek przekazała do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych roczne 

sprawozdanie (ZP-SR1) „o udzielonych zamówieniach publicznych” w 2006 r.  

  (Dowód: akta kontroli str. 1376-1378) 
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W sprawozdaniu tym nie została ujęta łączna kwota 22.392.884,54 zł, na którą składają się:  

- poniesione wydatki za wykonanie remontu Urzędu, tj. wartość dwóch umów na roboty 

budowlane zawarte w 2006 r. w łącznej kwocie 392.492,54 zł (punkt 4.1 protokołu 

kontroli), 

- poniesione wydatki na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. m.in. na zakup bloku 

miejsc - wartość dwóch umów zawartych w 2006 r. w łącznej kwocie 1.835.392,00 zł 

(punkt 4.4 protokołu kontroli).  

- kwota 20.165.000 zł wydatkowana na podstawie umowy z dnia 21.02.2006 r.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1376-1378, 1544-1547) 

Krystyna Kumek wyjaśniła: „przyczyną nie ujęcia przeze mnie w sprawozdaniu ZP-SR1 

danych odnoszących się do wydatków w łącznej kwocie netto 22.392.884,54 zł był brak pełnej 

wiedzy o ponoszonych przez Urząd, tj. Departament Gospodarki, wydatkach i udzielanych 

zamówieniach. Sprawozdanie ZP-SR1 sporządziłam samodzielnie według najlepszej mojej 

wiedzy, jednakŜe okazało się, Ŝe jest ono niepełne. W związku ze stwierdzeniem przez kontrolę 

NIK nie wykazania wszystkich danych, dotyczących poniesionych przez Urząd wydatków 

sporządziłam korektę sprawozdania ZP-SR1 przesyłając ją do Urzędu Zamówień 

Publicznych”. 

  (Dowód: akta kontroli str. 1375) 

W toku kontroli NIK, w dniu 09.03.2006 r. Krystyna Kumek sporządziła i przesłała65 do 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych korektę sprawozdania wykazując wydatki nie ujęte 

w sprawozdaniu pierwotnym. 

  (Dowód: akta kontroli str. 1379-1381) 

4.7. Szkolenia w zakresie zamówień publicznych 

W oparciu o wykaz szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w których 

uczestniczyli pracownicy UMWL ustalono, Ŝe spośród ogółem 9 osób biorących udział 

w pracach komisji przetargowych lub prowadzących postępowania w zakresie zamówień 

publicznych opisanych w pkt 4.1 - 4.5 niniejszego protokołu, w okresie 2005 - 2006 r. szkoleń 

w zakresie zamówień publicznych nie przechodzili: Adam Małecki, Ryszard Konopski, Jerzy 

Tonder, Piotr Tykwiński, Jerzy Mańka, Andrzej Klauza i Andrzej Pytel. Szkolenia odbyły: 

Krystyna Kumek66, Mariola Wielhorska67.  

  (Dowód: akta kontroli str. 1188-1189) 

                                                 
65 Nr referencyjny: ZP-SR1/2006/15203/132742090. 
66 7 szkoleń zewnętrznych.  
67 1 szkolenie zewnętrzne. 
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4.8. Kontrola udzielania zamówień publicznych w Lubuskim Zarządzie Melioracji 

i Urządzeń Wodnych  

Poddane kontroli pięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o łącznej 

wartości 38.458,1 tys. zł, prowadzone przez LZMiUW zostały opisane w podpisanym w dniu 

09.03.2007 r. protokole kontroli NIK (punkt 6) przeprowadzonej w Lubuskim Zarządzie 

Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1443-1461) 

 

5. Subwencja ogólna 

 Otrzymana subwencja ogólna stanowiła ogółem 35,0 % dochodów Województwa. 

Dane dotyczące subwencji ogólnej z budŜetu państwa przedstawia zestawienie:  

/w tys. zł/ 

Wpłaty do budŜetu 
państwa 

Wyszczególnienie 

Planowana 
wysokość 
subwencji 

przekazana przez 
MF do dnia 
15.10.2005 r. 

Ustalona 
wysokość 
subwencji 
ogólnej po 
ogłoszeniu 

ustawy 
budŜetowej na 

2006 r. 

Wysokość 
dokonanych 

zmian w ciągu 
roku 

budŜetowego 

Łączna wysokość 
otrzymanej 

subwencji ogólnej  
[kol. 3+4] 

Plano 
wane 

wykona
ne 

1 2 3 4 5 6 7 
Subwencja ogólna,  
z tego: 

96.159,0 96.732,7 1.904,6 98.637,3 - - 

- część wyrównawcza 38.293,3 38.293,3 - 38.293,3 - - 
- część regionalna 44.945,4 44.945,4 - 44.945,4 - - 
- część oświatowa 12.920,3 13.494,0 104,6 13.598,6 - - 
- z rezerwy subwencji 
ogólnej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie inwestycji 
drogowych  

- - 1.800,0 1.800,0 - - 

(Dowód: akta kontroli str. 93, 1286-1287) 

 5.1. Zgodnie z art. 33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

Minister Finansów poinformował Urząd: 

- w dniu 11 października 2005 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych 

w projekcie ustawy budŜetowej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych, 

- w dniu 14 marca 2006 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających 

z ustawy budŜetowej, 

- w dniu 23 maja 2006 r., 30 października 2006 r., 8 listopada 2006 r. o zmianach kwot części 

subwencji ogólnej. 

 (Dowód: akta kontroli str. 94-110) 
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5.2. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały do jednostki samorządu 

terytorialnego w wielkościach określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. Nie wystąpiły przypadki opóźnień w przekazywaniu 

części subwencji ogólnej dla Województwa Lubuskiego. 

(Dowód: akta kontroli str. 111-113) 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

kwotę subwencji rozdziela się między województwa w zaleŜności m.in. od wskaźnika 

(podanego wg danych na 2004 r.) powierzchni dróg wojewódzkich w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca. 

   
Analiza dokumentów źródłowych oraz załącznika do pisma Ministra Finansów 

z dnia 14.03.2006 r.68 stanowiącego Kalkulację subwencji ogólnej - część regionalna 

na 2006 r. naleŜnej Województwu Lubuskiemu wykazała, Ŝe Województwo winno otrzymać 

subwencję, ustalaną m.in.69 w zaleŜności od powierzchni dróg wojewódzkich/mieszkańca 

w wysokości 31.890.652 zł, a w kalkulacji Ministra Finansów wykazano 31.752.132 zł 

(róŜnica 138.420 zł). Przyczyną ww. było przyjęcie przez Ministra Finansów danych 

dotyczących 2004 r. powierzchni dróg wojewódzkich w wysokości 8.896,30 tys. m2, zamiast - 

jak wynika z danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - 8.934,7 tys. m2. 

Minister Finansów jako podstawę do wyliczeń przyjął powierzchnię dróg wojewódzkich 

utwardzonych. 

 (Dowód: akta kontroli str. 94-100, 150-160, 203) 

Skarbnik Województwa Jan Suchowacki wyjaśnił, Ŝe: „Informację Ministerstwa w sprawie 

subwencji na 2006 rok Departament Skarbu i Finansów weryfikował tylko pod względem 

formalno rachunkowym. Ewentualne rozbieŜności wyjaśniono w drodze telefonicznej 

z właściwym departamentem Ministerstwa Finansów. Co do rozbieŜności stanu powierzchni 

dróg, to wyjaśniam, Ŝe jest to efekt technologicznego podziału dróg o powierzchni twardej 

i miękkiej. Do wyliczenia subwencji brana jest tylko powierzchnia twarda, która jest zgodna 

z wyliczeniami Ministerstwa”. 

(Dowód: akta kontroli str. 202-203) 

                                                 
68 Nr ST4-4820-164/2006. 
69 Cześć regionalna subwencji ogólnej ustalana jest w zaleŜności od: 

- stopy bezrobocia, 
- powierzchni dróg wojewódzkich/mieszkańca, 
- PKB/mieszkańca, 
- wydatków na regionalne kolejowe przewozy pasaŜerskie, 
- szacowanych dochodów województw. 
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Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie uzaleŜnia sposobu 

rozdziału kwoty subwencji pomiędzy województwa w zaleŜności od rodzaju powierzchni 

dróg. 

Analiza dokumentów źródłowych oraz załącznika do pisma Ministra Finansów 

z dnia 11.10.2006 r.70 stanowiącego Kalkulację subwencji ogólnej (część regionalna) 

na 2007 r. naleŜnej Województwu Lubuskiemu wykazała, Ŝe Województwo winno otrzymać 

subwencję ustalaną w zaleŜności od powierzchni dróg/mieszkańca w wysokości 30.882.373 zł 

a w kalkulacji Ministra Finansów wykazano 31.825.640 zł (róŜnica 943.267 zł). 

Przyczyną ww. było przyjęcie przez MF danych dotyczących powierzchni dróg 

wojewódzkich w 2005 r. w wielkości 9.207,60 tys. m2, zamiast - jak wynika z danych 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - 8.934,7 tys. m2. 

 (Dowód: akta kontroli str. 150, 161-176, 203) 

Skarbnik Województwa Jan Suchowacki wyjaśnił, Ŝe:  

- „Bezzwłocznie po stwierdzeniu tego faktu przez kontrolę NIK zobowiązałem Departament 

Gospodarki do sporządzenia stosownego zestawienia. W wyniku czego stwierdziłem, 

Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję w zaleŜności od powierzchni dróg 

wojewódzkich utwardzonych (...)”, 

- „(…) telefonicznie poinformowano właściwy departament Ministerstwa Finansów 

o rozbieŜności (znacznych) w powierzchni dróg wojewódzkich. Ewentualna korekta 

subwencji zostanie dokonana przez Ministerstwo Finansów po wyliczeniu ostatecznej kwoty 

na 2007 rok” .  

(Dowód: akta kontroli str. 202-203, 1174) 

Urząd corocznie weryfikuje dane dotyczące wyliczenia części subwencji ogólnej 

poprzez wnoszenie o dokonanie korekt w wykazie szkół i placówek, dla których samorząd 

województwa jest organem prowadzącym. Z pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 11.07.2005 r. wynika, Ŝe błędy statystyczne zostały popełnione przez Główny 

Urząd Statystyczny na etapie tworzenia baz danych oraz błędów MENiS przy agregowaniu 

danych statystycznych. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1289-1290) 

5.3. W 2006 r. Województwo Lubuskie nie było zobowiązane do wpłat 

wynikających z art. 31 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

(Dowód: akta kontroli str. 94-110) 

                                                 
70 Nr ST4-4820/713/2006/1892. 
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 5.4. Województwo Lubuskie poniosło wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) 

w łącznej kwocie 12.572.853 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1262) 

 
 

6. Audyt wewnętrzny oraz system kontroli wewnętrznej 

6.1. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 49 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, w okresie objętym kontrolą funkcjonował w Urzędzie audytor wewnętrzny. 

(Dowód: akta kontroli str. 68) 

W myśl § 6 ust. 11 Regulamin Organizacyjnego Urzędu71, audytor wewnętrzny 

wykonuje audyt wewnętrzny, który ma na celu przedstawienie Marszałkowi obiektywną 

niezaleŜną ocenę funkcjonowania Urzędu w zakresie gospodarki finansowej pod względem 

legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz przejrzystości i jawności. 

    (Dowód: akta kontroli str. 478) 

Na 2006 r. zaplanowano 6 zadań audytowych72, z których w 4 przypadkach jako 

obszar ryzyka wskazano „środki pomocowe”, w 1 przypadku „infrastruktura i transport”, 

ponadto zaplanowano, w trakcie wykonywania poszczególnych audytów, przeprowadzenie 

czynności sprawdzających. 

 (Dowód: akta kontroli str. 72-89) 

W okresie objętym kontrolą audytor zrealizował 4 zadania73: 

1) system obsługi projektów w ramach Priorytetu I Działanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura 

ochrony zdrowia ZPORR (Departament Polityki Regionalnej), 

2) system obsługi projektów w ramach Priorytetu III Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa 

(Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze), 

3) poprawność funkcjonowania systemu wdraŜania działania 2.5 Sektorowego Programu 

Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 2004-2006” ( Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi), 

4) wprowadzenie rekomendacji, zawartych w raporcie z audytu podstawowego, wynikających 

z audytu zewnętrznego procedur Beneficjenta Końcowego i wybranych Instytucji 

                                                 
71 Załącznik do Uchwały Nr 209/1451/2006 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 lutego 2006 r. 
72 Plan audytu - sporządzony przez audytora wewnętrznego został zatwierdzony w dniu 26.10.2005 r. przez 

Marszałka Województwa Lubuskiego. 
73  2 zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na:  

- zmianę przepisu - art. 51 ust.1 ustawy o finansach publicznych (odtąd audyt wewnętrzny w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich prowadzi audytor zatrudniony w tej jednostce), 

- pokrycie się tematyczne z wcześniej przeprowadzonym audytem. 
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WdraŜających w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 

przeprowadzonego dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi). 

 (Dowód: akta kontroli str. 69-70, 70a) 

Audyt nie obejmował zadań z zakresu wykorzystania środków z dotacji z budŜetu państwa.  

  (Dowód: akta kontroli str. 70) 

Na 2006 r. opracowany został przez audytora wewnętrznego, następnie 

zatwierdzony przez Marszałka Województwa74, dokument pn. Plan audytu wewnętrznego. 

W Planie ustalono m.in. „stopnie waŜności audytu” (najwyŜszy, średni, niski priorytet) dla 

wymienionych w dokumencie obszarów ryzyka75. Ustalono, Ŝe następujące obszary: 

sprawozdawczość budŜetowa, sprawozdania finansowe, rozliczenia dotacji na zadania bieŜące 

z zakresu administracji rządowej, udzielanie zamówień publicznych (praca w komisjach), 

zarządzanie środkami finansowymi (przekazywanie ich dysponentom), zakwalifikowano do 

kategorii tzw. „niskiego priorytetu audytu”.  

   (Dowód: akta kontroli str. 72-89) 

Audytor wewnętrzny Urzędu Wojciech Filipczak wyjaśnił, Ŝe: „Kwalifikuj ąc ww. obszary 

ryzyka do poszczególnych kategorii kierowałem się wiedzą pozyskaną na podstawie 

przygotowanej i przeprowadzonej w tym celu ankiety ze wszystkich Departamentów Urzędu. 

Wyniki ankiety pozwoliły przypisanie poszczególnych obszarów do kategorii ryzyka”.  

   (Dowód: akta kontroli str. 1462-1463) 

W Planie audytu wewnętrznego nie ujęto zagadnień związanych z rozliczaniem 

dotacji celowych przyznanych: na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie 

porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz z funduszy celowych. 

   (Dowód: akta kontroli str. 72-89) 

Audytor wewnętrzny Urzędu Wojciech Filipczak wyjaśnił, Ŝe: „w Urzędzie nie zgłaszano 

takiej potrzeby. Inne zadania uznano za bardziej priorytetowe”. 

   (Dowód: akta kontroli str. 1462-1463) 

6.2. Stosownie do § 21 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego, kontrolę wewnętrzną 

przeprowadzali w 2006 r. Dyrektorzy Departamentów oraz Referat Kontroli. 

   (Dowód: akta kontroli str.496) 

                                                 
74 W dniu 26.10.2005 r. 
75 Łącznie 104 obszary ryzyka 
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Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6.03.2001 r. 

w sprawie zasad kontroli nad realizacją obowiązujących w podległych i nadzorowanych przez 

Samorząd Województwa Lubuskiego jednostkach procedur kontroli i sposobu wykorzystania 

ich wyników oraz celowości poniesienia wydatków76, Dyrektorzy departamentów Urzędu (…) 

spowodują wprowadzenie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków 

publicznych, w tym ich zgodności z planem finansowym, w podległych i nadzorowanych przez 

Zarząd Województwa Lubuskiego jednostkach - w terminie 30 dni od daty podjęcia niniejszej 

uchwały. 

  (Dowód: akta kontroli str. 177-178) 

Dyrektorzy departamentów nie wprowadzili procedur kontroli wydatków w podległych 

i nadzorowanych przez Zarząd Województwa jednostkach. W toku kontroli Dyrektorzy 

departamentów wyjaśnili, Ŝe przeprowadzając kontrolę kierowali się doświadczeniem 

Ŝyciowym oraz wcześniejszym rozpoznaniem.  

  (Dowód: akta kontroli str. 182, 184, 195, 198, 199, 200) 

W myśl art. 46 ustawy o finansach publicznych oraz § 1 pkt 1 ppkt 2 i 3 cyt. 

uchwały, „organ sprawujący, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad jednostką 

sektora finansów publicznych kontroluje przestrzeganie przez tę jednostkę realizacji procedur 

kontroli finansowej. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje w kaŜdym roku co najmniej   

5 % wydatków nadzorowanej jednostki”. 

W toku kontroli stwierdzono, Ŝe w 2006 r. spośród 46 jednostek podległych i nadzorowanych 

przez Zarząd Województwa nie przeprowadzono kontroli w: 

- Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie 

Wlkp. (łączna kwota wydatków WZKUWiM wyniosła 3.079.446,17 zł). Kontrola została 

przeprowadzona w dniu 11.01.2007 r. 

  (Dowód: akta kontroli str. 185-187, 869-871) 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Piotr Tykwiński wyjaśnił: „W Departamencie przyjęto 

zasadę, Ŝe kontrolę dokonuje się równieŜ po upływie danego roku (…)”. 

  (Dowód: akta kontroli str. 200) 

- Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze - (łączna kwota 

wydatków WBGiTR wyniosła 1.749.624,05 zł) oraz Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze - (łączna kwota wydatków WODGiK 

                                                 
76 Nr 139/962/2001. 
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wyniosła 312.000,00 zł). Kontrole w ww. jednostkach przeprowadzono odpowiednio 

w dniach: 08.02.2007 r. oraz 02.02.2007 r.  

  (Dowód: akta kontroli str. 197, 850, 865-868) 

Dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Betka wyjaśnił: 

„W Departamencie przyjęto zasadę, Ŝe kontrolę dokonuje po upływie danego roku (…). 

Kontrola w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze oraz 

Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze 

zostanie przeprowadzona w lutym 2007 r.” 

 (Dowód: akta kontroli str. 199) 

- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze - łączna kwota wydatków 

14.333.710,48 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 862-864, 873) 

Kierownik Referatu Kontroli Edward Sibiński wyjaśnił: „Przyczyną nie objęcia w 2006 r., 

stosownie do art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych kontrolą 

finansową 5 % wydatków w nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski jednostkach było 

znaczne obciąŜenie pracowników innymi zadaniami. Nie objęte kontrolą finansową jednostki 

zostały ujęte w planie kontroli na 2007 r.”.  

(Dowód: akta kontroli str. 198) 

Łączne wydatki w kwocie 19.474.780,70 zł jednostek nie objętych kontrolą 5 % wydatków 

zostały pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa w kwocie 2.928.400 zł.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1542) 

6.3. W Urzędzie obowiązuje dokument pn. „System Zarządzania Jakością ISO 

9001:2001”. W procedurze „OK-05-Planowanie i realizacja kontroli jednostek 

organizacyjnych”77 określono jego: 

- cel („właściwy nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie 

przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych”), 

- zakres podmiotowy (dotyczy pracowników referatu kontroli UMWL), 

- zakres przedmiotowy (obejmuje planowanie i przeprowadzenie kontroli jednostek 

organizacyjnych, nad którymi nadzór sprawuje UMWL), 

- opis postępowania (w razie gdyby „wystąpiła konieczność opracowania planu kontroli 

jednostek organizacyjnych”).  

                                                 
77 Opracowanej w kwietniu 2004 r. przez kierownika Referatu Kontroli. 
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Na osobą zobowiązaną do nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń procedury wyznaczono 

Edwarda Sibińskiego - kierownika Referatu Kontroli. 

(Dowód: akta kontroli str. 855-860) 

6.4. W Urzędzie nie opracowano szczegółowych procedur systemu zarządzania 

jakością zgodnego z normą ISO, a odnoszących się do: 

- pobierania dochodów budŜetowych, 

- wykorzystania, rozliczania i zwrotów dotacji budŜetowych. 

W Urzędzie opracowano: procedurę wydatkowania środków budŜetowych zgodnie z ustawą 

o finansach publicznych oraz procedurę dotyczącą planowania budŜetu. Planuje się 

opracowanie i wprowadzenie szczegółowych zasad postępowania dotyczących prawa 

zamówień publicznych.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1366) 

6.5. W dniu 01.07.2004 r. Województwo Lubuskie zawarło z ARR S.A. w Zielonej 

Górze umowę w sprawie powierzenia Agencji roli „Instytucji WdraŜającej” dla działań 

adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach ZPORR dla 

województwa lubuskiego, w zakresie działań: 2.5, 2.5, 3.4. Do końca 2006 r. Województwo 

przekazało na podstawie umowy kwotę 7.762.578,43 zł. 

W § 5 ust. 2 - 4 umowy określono, iŜ „ARR zobowiązuje się poddać, raz na dwa lata, kontroli 

(...) obejmującej ocenę prawidłowości wypełniania przez ARR funkcji Instytucji WdraŜającej. 

W przypadku negatywnego wyniku kontroli (…), ARR będzie zobowiązana do podjęcia 

działań naprawczych i poddania się w ciągu 3 m-cy powtórnej kontroli. W przypadku 

powtórnego negatywnego wyniku kontroli, bądź utraty przez ARR statusu RIF, Zarząd moŜe 

rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.” 

Ustalono, Ŝe Urząd nie przeprowadził od 2004 r. kontroli w zakresie działań: 2.5, 2.6. 

W ramach działania 3.4 - w zakresie systemu obsługi projektów - został przeprowadzony 

w 2006 r. przez audytora wewnętrznego Urzędu audyt. Kontrolę poprawności wdraŜania 

przez ARR działań Departament Gospodarki Urzędu planuje przeprowadzić w 2007 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1178-1187, 1541) 

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Transportu w Departamencie Gospodarki Stanisława 

Kirmiel wyjaśniła: „Departament Gospodarki, pomimo obowiązku nie przeprowadził kontroli 

w ARR S.A. w Zielonej Górze z uwagi na braki kadrowe i inne zadania”. 

(Dowód: akta kontroli str. 1177) 
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6.6. UMWL w zakresie realizacji zamówień publicznych przez Samodzielny 

Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. poddał kontroli zamówienia na: 

- „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego uŜytku” oraz poddał ocenie „Zasady 

zamawiania leków i innych środków medycznych dla Szpitala” (kontrolę przeprowadził 

Referat Kontroli), 

- „Wykonanie dokumentacji budowlanej na zadanie pn. Kontynuacja Restrukturyzacji SPSW 

w Gorzowie Wlkp. poprzez zintegrowanie jego zasobów” oraz „ śywienie pacjentów SPSW” 

- zakończone skierowaniem zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych 

o naruszeniu przez Dyrektora Szpitala dyscypliny finansów publicznych (kontrolę 

przeprowadził Departament Spraw Społecznych). 

(Dowód: akta kontroli str. 1319, 1320, 1321-1323) 

Ustalono, Ŝe zamówieniem o najwyŜszej wartości było zamówienie na „kredyt bankowy”. 

UMWL nie objął kontrolą wymienionego zamówienia.  

(Dowód: akta kontroli str. 1319, 1320, 1420-1432) 

Z informacji uzyskanej w toku kontroli78 w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 

w zakresie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie 

usługi w zakresie udzielenia długoterminowego kredytu na restrukturyzację SPSW” wynika 

m.in., Ŝe: 

- w dniu 03.03.2006 r. Szpital wnioskował do Prezesa UZP o wydanie zgody na zastosowanie 

trybu negocjacji bez ogłoszenia - na podstawie art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 479 

ustawy - Pzp, pismem z dnia 05.04.2006 r. Szpital uzyskał zgodę Prezesa UZP 

na zastosowanie wnioskowanego trybu, w dniu 05.04.2006 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1317-1318) 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07.04.2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych (…)80, do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 

wejścia w Ŝycie ustawy (…) stosuje się przepisy dotychczasowe. 

- pismem z dnia 01.06.2006 r. Szpital zawiadomił Prezesa UZP - w trybie art. 62 ust. 2 w zw. 

z art. 62 ust. 1 pkt 481 ustawy - Pzp - o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia, w tym samym dniu Szpital przekazał 9 wykonawcom zaproszenia do udziału 

w negocjacjach, 

                                                 
78 W dniu 05.03.2007 r. 
79 „Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leŜących po stronie 

zamawiającego, której wcześniej nie moŜna było przewidzieć, nie moŜna zachować terminów określonych dla 
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem”. 

80 Dz. U. z 2006 r., Nr 79, poz. 551 ze zm. 
81 „Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia”. 
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- w negocjacjach przeprowadzonych w dniach 5-6.06.2006 r. wzięło udział 6 wykonawców, 

- w dniu 16.08.2006 r. przekazano wykonawcom, którzy brali udział w negocjacjach, 

zaproszenia do składania oferty wraz z SIWZ, 

- w terminie składania ofert, który upływał w dniu 11.09.2006 r., do Zamawiającego wpłynęła 

jedna oferta, 

- w dniu 19.09.2006 r. przekazano wykonawcy, który złoŜył ofertę, informację o wyborze 

oferty najkorzystniejszej. 

  (Dowód: akta kontroli str. 1316-1318) 

Umowę kredytową z wyłonionym wykonawcą (Raiffeisen Bank Polska S.A.) Szpital zawarł 

w dniu 07.11.2006 r. Zobowiązania Szpitala wynikające z umowy kredytowej wynosiły:  

- 46,5 mln zł (obejmujące spłatę naleŜności głównej - rat kapitałowych kredytu - bez odsetek 

i innych naleŜności ubocznych), 

- 20,4 mln zł (obejmujące spłatę prowizji i odsetek). 

  (Dowód: akta kontroli str. 1324, 1427) 

Analiza przebiegu postępowania (ze szczególnym uwzględnieniem terminów podejmowanych 

czynności) wskazuje, biorąc pod uwagę przesłankę zastosowanego trybu, tj. „nie moŜność 

zachowania terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego 

lub negocjacji z ogłoszeniem”, na niezasadność przyjętego przez Szpital niekonkurencyjnego 

trybu „negocjacji bez ogłoszenia”.  

Marszałek Andrzej Bocheński zeznał: „(…) Nie widzieliśmy potrzeby przeprowadzenia 

kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zamówienia publicznego o udzielenie 

kredytu publicznego. W tamtym czasie nie posiadałem wiedzy o nieprawidłowościach 

w Szpitalu w zakresie zamówień publicznych.” 

  (Dowód: akta kontroli str. 1549-1550) 

 

7. Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli powiązań budŜetu samorządu 

województwa z budŜetem państwa w 2005 r. 
 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 kwietnia 2006 r. Dyrektor Delegatury NIK 

w Poznaniu sformułował następujące wnioski: 

1) Opracowanie zarówno projektu, jak i planu finansowego, zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z wymogami określonymi 

w rozporządzeniu MF z dnia 10 listopada 2000 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 56) 
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej (…) zostało uchylone z dniem 1 lipca 2006 r.82  

Sposób opracowania projektu oraz planów finansowych ww. zadań na 2006 r. opisano 

w punkcie 1.2 protokołu kontroli.  

2) Ujmowanie w ewidencji finansowo - księgowej zwrotów niewykorzystanych środków 

z dotacji celowych we właściwych podziałkach klasyfikacji budŜetowej. 

(Dowód: akta kontroli str. 56) 

Sposób wykonania wniosku opisano w punkcie 2.1.4 protokołu kontroli. 

3) Podjęcie działań w celu wyegzekwowania od PZNTK S.A. w Poznaniu naleŜnych kar 

umownych za nieterminowe dostawy autobusów szynowych w kwocie ogółem 

1.717.150 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 56) 

Urząd wyegzekwował od PZNTK S.A. w Poznaniu naleŜne kary umowne naliczone notą 

księgową 1/2006 z dnia 27.03.2006 r. poprzez potrącenie z końcowego rozliczenia 

autobusu szynowego. 

(Dowód: akta kontroli str. 58-63) 

4) Podjęcie działań w celu zapewnienia moŜliwie pełnego wykorzystania środków z dotacji 

celowych z budŜetu państwa na zadania realizowane w ramach kontraktu dla 

Województwa Lubuskiego oraz w ramach ZPORR, jak równieŜ zwiększenie stopnia 

wykorzystania środków na refinansowanie projektów/działań współfinansowanych 

z funduszy Unii Europejskich (pkt 4 i 7 wystąpienia pokontrolnego). 

 (Dowód: akta kontroli str. 56, 57) 

W dniu 26 kwietnia 2006 r. Skarbnik Województwa wystosował pismo do jednostek 

organizacyjnych Urzędu wskazujące na potrzebę ustalenia stanu realizacji projektów oraz 

zaproponowanie działań mających na celu zagwarantowanie wykonania zadań. 

Wykorzystania dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania realizowane w ramach 

kontraktu dla Województwa Lubuskiego opisano w punkcie 2.2.3 protokołu kontroli. 

Wykorzystanie środków z funduszy Unii opisano w punkcie 3 protokołu kontroli. 

 (Dowód: akta kontroli str. 64) 

                                                 
82 Uchylony w związku z rozpoczęciem obowiązywania ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104). 
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5) Egzekwowanie od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze obowiązku 

terminowego przedkładania sprawozdań z realizacji działań w ramach programu ZPORR. 

(Dowód: akta kontroli str. 56) 

Z pisma Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2006 r. wynika m.in., 

Ŝe przypomniano ARR o obowiązku corocznego sporządzania sprawozdań. W dniu 

22.01.2007 r. ARR złoŜyła do Urzędu Sprawozdanie z realizacji umowy w sprawie 

powierzenia roli instytucji wdraŜającej w ramach działań ZPORR w latach 2004-2006. 

(Dowód: akta kontroli str. 67, 90-92, 800-816) 

6) Wyeliminowanie przypadków nieprzestrzegania zakresów rzeczowych zadań ustalonych 

w porozumieniach z organami administracji rządowej oraz wnioskowania 

o dofinansowanie w wysokości przekraczającej faktycznie poniesione wydatki na 

realizację zadań. 

(Dowód: akta kontroli str. 56) 

Zagadnienie w ww. zakresie opisano w punkcie 2.3 protokołu kontroli. 
 

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŜej wymienionych pouczeń 

kontrolerzy informują Pana Marszałka Województwa Lubuskiego o przysługującym prawie: 

• zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego protokołu kontroli pisemnych umotywowanych zastrzeŜeń co do ustaleń 

zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK83), 

• odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem 

złoŜenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy 

podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia 

zastrzeŜeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia 

otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozparzenia, 

• złoŜenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn 

zakresie okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole 

kontroli w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w ksiąŜce kontroli Urzędu pod poz. nr 85/2006. 

(Dowód: akta kontroli str. 1385) 

 

                                                 
83 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli - j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 85, poz. 937 ze zm. 
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