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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. Wykorzystanie dotacji celowych 
przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na realizację zadań. 

Jednostka 

kontrolowana 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce  64, 
18-210 Szepietowo  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Wojciech Mojkowski, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego od dnia 
2 stycznia 2019 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej poprzednio pełnili:  
Adam Niebrzydowski pełniący obowiązki Dyrektora od dnia 20 września 2016 r. do 
dnia 18 listopada 2018 r.  
Tadeusz Markowski pełniący obowiązki Dyrektora od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 
1 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3)  

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontroler Artur Witek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KRR/9/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 
na realizację zadań przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 
przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 r., pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.  
Ocenie podlegały w szczególności:  
- wykorzystanie dotacji celowych, 
- efekty i rezultaty realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych, 
- sporządzanie sprawozdań z wykorzystania dotacji celowych oraz rozliczenie 

tych dotacji. 
Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- analiza wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych, 
- analiza realizacji zadań oraz efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania 

dotacji celowych, 
- szczegółowa kontrola wybranej próby wydatków finansowanych z dotacji celowych, 
- kontrola poprawności sporządzania sprawozdań z realizacji zadań i rozliczenia 

umów dotacji celowych. 
Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (dalej PODR lub Podlaski 
ODR) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, 
działającą na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach 
doradztwa rolniczego2 (dalej ustawa o jdr) oraz statutu3 i podlega organizacyjnie 
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi (art. 3 ustawy o jdr).  

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o jdr, PODR otrzymuje dotację celową od 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach części 33 – Rozwój wsi, rozdział 
01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, na wykonywanie zadań 
świadczonych nieodpłatnie z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa  
w art. 4 ust. 2 ustawy o jdr, w tym na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie 
jednostki oraz wydatki majątkowe. Ponadto PODR otrzymuje dotację celową na 
pomoc techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014–2020 (dalej PROW 2014–2020) w celu wsparcia funkcjonowania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich (dalej KSOW), o  którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20204.  

W 2018 r. Podlaski ODR otrzymał od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacje celowe 
w łącznej wysokości 10.684 tys. zł, z  których wykorzystał 10.560,8 tys. zł, tj. 98,8%. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykorzystanie przez Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dotacji celowych otrzymanych 
z części 33 – Rozwój wsi budżetu państwa w 2018 r.  

Dotacje wydatkowano na zadania wynikające z dwóch umów o udzielenie dotacji, 
z zachowaniem zasad prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. 
Prawidłowo sporządzano sprawozdania z realizacji umów i rozliczenia dotacji. 

V. Wyniki kontroli 

W 2018 r. Podlaski ODR otrzymał od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwie dotacje 
celowe: 
- na podstawie umowy z dnia 26 stycznia 2018 r., w wysokości 7.500 tys. zł, na 

zadania z zakresu doradztwa rolniczego realizowane nieodpłatnie (dalej dotacja 
na zadania nieodpłatne). 
Do umowy zostały zawarte dwa aneksy. Aneksem z dnia 15 lutego 2018 r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększył dotację o kwotę 960 tys. zł z przeznaczeniem na 
wydatki majątkowe. Aneksem z dnia 13 listopada 2018 r. zwiększono dotację 
o kwotę 2.024 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (500 tys. zł) i wydatki 
majątkowe (1.524 tys. zł).  

                                                      
2  Dz. U. z 2018 r. poz. 711, ze zm. 
3  Zarządzenie nr 37 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu 

Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie (Dz. Urz. MRiRW poz. 29). 
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 627, ze zm. 
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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W wyniku dokonanych zmian, łączna kwota przyznanej dotacji wyniosła 
10.484 tys. zł, z tego 8.000 tys. zł na wydatki bieżące oraz 2.484 tys. zł na 
wydatki majątkowe.  

- na podstawie umowy z dnia 20 czerwca 2018 r., w wysokości 200 tys. zł (z tego 
127 tys. zł na finansowanie wydatków unijnych i 73 tys. zł na współfinansowanie 
udziału krajowego), na wydatki bieżące w ramach pomocy technicznej 
PROW 2014–2020, w celu wykonania zadań KSOW w zakresie Sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (dalej dotacja SIR). Do umowy 
zawarto aneks w dniu 31 grudnia 2018 r., w wyniku którego dokonano 
przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami planowanych kosztów 
realizacji zadań, bez zmiany wysokości przyznanych środków.  

W 2018 r. PODR w ramach ww. umów nie otrzymał środków z rezerw celowych. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 50,168-182, 293-371) 

Przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 10.684 tys. zł stanowiły 57,5% 
przychodów PODR ogółem zaplanowanych na 2018 r. w wysokości 18.565 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 599-601) 

Dotacje celowe zostały przekazane PODR przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na dwa wyodrębnione rachunki bankowe wskazane w umowach o udzielenie dotacji. 
Dotacja na zadania nieodpłatne została przekazana w 12 miesięcznych transzach 
płatnych w terminie do 15 dnia danego miesiąca, z wyjątkiem dotacji za styczeń 
2018 r., która została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r. Dotacja na wydatki 
majątkowe wpłynęła w dwóch transzach: w dniu 11 maja 2018 r. w kwocie 
960 tys. zł i w dniu 15 listopada 2018 r. w kwocie 1.524 tys. zł. Dotację przyznaną na 
podstawie umowy z dnia 20 czerwca 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(dalej MRiRW) przekazało w dniu 20 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 82, 86, 94, 168-182, 293-371) 

Dotacje celowe, zgodnie z umowami, ewidencjonowane były w PODR na 
wyodrębnionych kontach księgowych: 

− w ujęciu memoriałowym na koncie 702 „Przychody – zadania zlecone” oraz na 
kontach 4xx-01 dotyczących kosztów rodzajowych,  

− w ujęciu kasowym na kontach odpowiadającym rachunkom bankowym, na które 
wpływały dotacje, tj. dla dotacji do zadań nieodpłatnych operacje księgowano na 
koncie 130-4xx „Rachunek bieżący – działalność statutowa nieodpłatna”, a dla 
dotacji SIR na koncie 136-04 „Rachunek pomocniczy”.  

Stosowane w praktyce zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych dla operacji 
związanych z dotacjami celowymi nie były określone w polityce rachunkowości 
PODR obowiązującej w 2018 r. W toku kontroli Dyrektor PODR dokonał w tym 
zakresie odpowiednich zmian6.  

(dowód: akta kontroli str. 30-31, 43, 114-116, 773-823) 

Na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji na zadania nieopłatne – oprócz 
dotacji celowych przekazywanych przez MRiRW – Podlaski ODR przekazał również 
środki własne w kwocie 311 tys. zł pochodzące z innych rachunków bankowych 
jednostki. Jak podała główna księgowa PODR,  zasilenie rachunku stanowiło 
pożyczkę, która została rozliczona w listopadzie 2018 r. po zwiększeniu przez MRiRW 

                                                      
6 Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2019 Dyrektora PODR w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2017 

Dyrektora PODR z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej zasad polityki 
rachunkowości w PODR w Szepietowie. 
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dotacji celowej o 500 tys. zł. Ponadto wyjaśniła, że dodatkowe zasilenie wynikało 
z braku wystarczających kwot na rachunku dotacji potrzebnych do pokrycia bieżących 
kosztów zadań działalności nieodpłatnej finansowanych z dotacji. Główna księgowa 
wskazała, że rachunek bankowy służył tylko i wyłącznie finansowaniu działalności 
nieodpłatnej do wysokości 8.000 tys. zł przydzielonej dotacji celowej. Według 
Dyrektora PODR, „bardziej przejrzyste i czytelne jest zasilanie konta dotacji jedną 
kwotą i opłacanie zobowiązań wynikających z realizacji zadań działalności 
nieodpłatnej niż opłacanie z konta działalności odpłatnej, a następnie zwrot jedną 
kwotą z konta dotacji załączając zestawienia wydatków”. Wpływ środków na konto 
i zwrot w takiej samej wysokości, według Dyrektora PODR, dowodził czystości zapisów. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zasilanie wyodrębnionego dla dotacji – 
zgodnie z umową – rachunku bankowego innymi środkami PODR utrudnia ustalenie 
rzeczywistych przepływów finansowych dotacji celowej.  

(dowód: akta kontroli str. 119-122, 124-137, 236) 

Dotacja celowa przyznana w ramach umowy z dnia 26 stycznia 2018 r. w kwocie 
10.484 tys. zł została wykorzystana w 99%, tj. w wysokości 10.377,8 tys. zł, z tego 
wydatki bieżące stanowiły 8.000 tys. zł (tj. 100% kwoty przyznanej) i wydatki 
majątkowe 2.377,8 tys. zł (tj. 95,7% kwoty przyznanej w wysokości 2.484 tys. zł). 
Z kwoty dotacji na wydatki bieżące, 81,9% (6.550 tys. zł) zostało przeznaczone na 
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Z kwoty dotacji na wydatki 
majątkowe, ponad 90%, tj. 2.142,5 tys. zł, przeznaczono na przebudowę 
i docieplenie budynku Ośrodka Szkoleniowego Podlaskiego ODR. 

Niewykorzystanie środków na wydatki majątkowe nastąpiło w szczególności 
w efekcie odstąpienia od budowy wolnostojącego urządzenia służącego do 
monitorowania migracji mszyc, z powodu przedłużających się procedur uzyskania 
decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.  

Niewykorzystana dotacja w kwocie 106,2 tys. zł została terminowo zwrócona na 
rachunek bankowy MRiRW w dniu 28 grudnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 100, 463-498, 504) 

Na rachunek bankowy MRiRW, Podlaski ODR przekazał również przychody 
z realizacji umów, tj. we wrześniu 2018 r. i w styczniu 2019 r. w łącznej kwocie 
414,4 tys. zł z tytułu odliczenia w deklaracji VAT–7 za miesiące sierpień i grudzień 
2018 r. podatku VAT od wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. oraz w dniu 
14 września 2018 r. tytułem zwrotu naliczonej wykonawcy kary umownej w kwocie 
35,6 tys. zł w związku z nieterminową realizacją robót budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56, 96, 97, 101, 463-498) 

Koszty realizacji zadań świadczonych przez PODR nieodpłatnie, o których mowa  
w art. 4 ust. 2 ustawy o jdr zostały poniesione w 2018 r. w wysokości 8.310,9 tys. zł, 
w tym koszty w kwocie 8.000 tys. zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej. 
Pozostałe wydatki w wysokości 310,9 tys. zł zostały poniesione z przychodów 
uzyskanych w ramach działalności odpłatnej PODR. Dodatkowe środki pozwoliły 
zachować płynność finansową i bieżąco regulować zobowiązania. Jak wyjaśniła główna 
księgowa PODR, „ze względu na pożyczenie środków z działalności odpłatnej nie 
wystąpiły płatności przeterminowane i tym samym nie były naliczane odsetki czy też 
kary umowne”. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 51, 41, 122, 124-125) 
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Dotacja celowa przyznana w ramach umowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w wysokości 
200 tys. zł została wykorzystana na wydatki bieżące w kwocie 182,9 tys. zł (z tego 
116,4  tys. zł na finansowanie wydatków unijnych i 66,5 tys. zł na współfinansowanie 
udziału krajowego), tj. w 91,5%. W strukturze wydatków główną pozycję stanowiły 
wydatki z tytułu usług obcych w wysokości 85,1 tys. zł, tj. 46,5% wydatków ogółem, 
oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 55,9 tys. zł, tj. 30,6% 
wydatków ogółem. 

(dowód: akta kontroli str. 241-258) 

Niewykorzystana dotacja w wysokości 17,1 tys. zł została terminowo zwrócona na 
rachunek MRiRW, tj. w dniu 28 grudnia 2018 r. Niewykorzystanie dotacji wynikało 
z oszczędności uzyskanych m.in. z przeprowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
Zobowiązania z tytułu zadań wykonywanych w ramach umowy dotacji SIR regulowane 
były terminowo. Z realizacji umowy dotacji SIR, PODR nie uzyskał przychodów. 

(dowód: akta kontroli str. 41, 98, 256-258) 

W ramach umowy dotacji z dnia 26 stycznia 2018 r. szczegółowym badaniem objęto 
55 zapisów księgowych w kwocie 2.234 tys. zł, tj. 21,5% wydatków ogółem 
sfinansowanych z dotacji. W badanej próbie wydatki majątkowe stanowiły 83,9%, 
tj. kwotę 1.873,3 tys. zł, a wydatki bieżące – 16,1%, tj. kwotę 360,7 tys. zł. Doboru próby 
dokonano w sposób celowy, dobierając dowody o najwyższej jednostkowej wartości. 
Stwierdzono, że wydatki zostały ponoszone do wysokości kwot określonych w umowie 
dotacji, gospodarnie i celowo. Nie wystąpiły przypadki nieterminowych płatności. 
Pod względem prawidłowości stosowania wyboru trybu udzielenia zamówień oraz 
wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych7 (dalej ustawa pzp) nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 138-162) 

W ramach umowy dotacji z dnia 20 czerwca 2018 r. szczegółowym badaniem objęto 
dobrane celowo, spośród realizowanych operacji własnych KSOW, pięć faktur 
w kwocie 15,8 tys. zł, tj. 8,6% zrealizowanych wydatków. Stwierdzono, że płatności 
dokonywano terminowo, z przeznaczeniem na zadania wskazane w umowie, 
z zachowaniem zasad prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. 
Badana próba dotyczyła wydatków wyłączonych ze stosowania ustawy pzp. 
Pod względem prawidłowości tego wyłączenia nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 138-162, 226-292, 696) 

W 2018 r. efekty rzeczowe działalności Podlaskiego ODR mierzone były w oparciu 
o dwa mierniki.  

Pierwszy dotyczył liczby odbiorców wszystkich usług PODR (usługi odpłatne 
i nieodpłatne, projekty i zadania zlecone, operacje zrealizowane w ramach SIR) i był 
sporządzany w oparciu o algorytm liczenia miernika dla budżetu zadaniowego, 
ustalony przez MRiRW.  

Miernik ten zaplanowany w wysokości 75.000, wykonany został na poziomie 
86.540 odbiorców, tj. 115,4%. Wyższa liczba odbiorców wystąpiła w szczególności 
w przypadku usług: nieodpłatnych (szkoleniowych o 3.104 osoby, informacyjnych 
o 2.575 osoby), odpłatnych (wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie  
o 2.675 osób, sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowej, ekologicznej, 

                                                      
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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dokumentacji przyrodniczych o 804 osoby, wypełnianie wniosków związanych 
z modernizacją gospodarstw rolnych o 436 osób).  

Drugi miernik pn. „Działalność doradcza, informacyjna, upowszechnieniowa” 
dotyczył liczby odbiorców usług nieodpłatnych świadczonych przez PODR, 
finansowanych z dotacji celowej w ramach umowy z dnia 26 stycznia 2018 r. 
Wysokość miernika określona została podczas prac nad projektem rocznego planu 
finansowego Podlaskiego ODR na 2018 r. na poziomie 63.348 odbiorców usług 
nieodpłatnych. Udział liczby odbiorców usług nieodpłatnych finansowanych dotacją 
celową w liczbie obiorców wszystkich usług PODR wyniósł 80,3%. 

W umowie o dotację celową z 26 stycznia 2018 r. nie określono wielkości 
planowanej miernika, a jedynie przewidziano sporządzenie sprawozdania z jego 
realizacji, w ramach rozliczenia rocznego z wykonania zadań. Miernik ten został 
wykonany w liczbie 69.449 odbiorców, co stanowiło 109,6% wielkości planowanej. 
Na przekroczenie wykonania wskaźnika miało wpływ wyższe od przewidywanego 
zainteresowanie odbiorców usługami szkoleniowymi PODR (wzrost o 3.104 osoby) 
i informacyjnymi (wzrost o 2.575 osoby).  

W stosunku do 2017 r. (79.364) miernik ten został zrealizowany na poziomie 
niższym o 20,2%. Związane to było z przyznaniem w 2018 r. niższej niż w 2017 r. 
o ponad 1 mln zł dotacji celowej na realizację zadań, niższym o 28 osób 
zatrudnieniu (tj. o 12,1%), a także wykonywaniem w 2018 r. dodatkowych zadań 
w zakresie szacowania strat rolniczych spowodowanych suszą, które nie były 
uwzględniane przy liczeniu miernika. 

W ramach umowy dotacji na zadania nieodpłatne, PODR w szczególności: 

− zorganizował 601 szkoleń dla 12.229 uczestników, w tym konferencje dla 
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich dotyczących ubiegania się 
o pomoc w ramach funduszy Unii Europejskiej,  

− udzielił 51.634 informacji w zakresie produkcji rolniczej, 130 informacji w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników, 989 porad indywidualnych 
dotyczących uzyskania pomocy z funduszy Unii Europejskiej,  

− przeprowadził 63 analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji 
dla 1.119 odbiorców, 36 doświadczeń i powtórzeń w zakresie doświadczalnictwa 
odmianowego,  

− udzielił 1.266 porad indywidualnych w zakresie metod produkcji rolniczej i stylu 
życia przyjaznego dla środowiska, 292 porady indywidualne, zorganizował 
38 pokazów dla 416 odbiorców w zakresie działań na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego 
urządzania gospodarstwa rolnego, udzielił 208 porad indywidualnych w zakresie 
zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań 
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, a także 
457 porad indywidualnych w zakresie analiz przemian poziomu i jakości 
produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie 
wyników tych analiz w pracy doradczej,  

− zorganizował 222 pokazy indywidualne i 26 pokazów dla 287 odbiorców w zakresie 
rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenia promocji wsi.   

W ramach dotacji SIR przeprowadzono m.in. trzy szkolenia dla 71 słuchaczy 
dotyczące ekologicznego chowu bydła mięsnego, prowadzenia pasiek, zakładania 
i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych, zorganizowano dwie konferencje 
dotyczące innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego, 
jak i metod produkcji specjalnych i mleka, w których uczestniczyło 140 osób. 
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Ponadto zlecono emisję jednej audycji telewizyjnej dotyczącej innowacji w chowie, 
hodowli zwierząt w tym krów mlecznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 396, 406, 444-449, 692, 729-772) 

Dyrektor PODR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 
określonym w umowie z dnia 26 stycznia 2018 r. półroczne sprawozdanie ze 
zrealizowanych zadań (w dniu 11 lipca 2018 r.) oraz rozliczenie roczne z wykonania 
zadań, w tym rozliczenie dotacji (w dniu 14 stycznia 2019 r.). Do rocznego 
rozliczenia w dniu 7 lutego 2019 r. została złożona korekta wynikającą z błędów 
pisarskich, jak i z konieczności doprecyzowania niektórych informacji.  

W ramach umowy z dnia 20 czerwca 2018 r. terminowo przekazano rozliczenie 
końcowe z wykonania zadań, w tym rozliczenie dotacji (w dniu 10 stycznia 2019 r.). 
W dniu 4 lutego 2019 r. PODR złożył do MRiRW korektę rozliczenia wynikającą 
z konieczności jego dostosowania do postanowień umowy.  

Sprawozdanie półroczne i roczne rozliczenia w ramach ww. umów zostały 
sporządzone prawidłowo, zgodnie z umowami dotacji.   

(dowód: akta kontroli str. 59-89, 206-223, 240-259, 372) 

Pismem z dnia 15 lutego 2019 r. oraz pismem z dnia 12 lutego 2019 r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził przedłożone rozliczenia dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 237-239, 463-498) 

VI. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości oraz podjętymi działaniami 
w trakcie kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków. 

VII.  Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli. 
Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

Warszawa, dnia         marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Waldemar Wojnicz Artur Witek 

Główny specjalista kp. 
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Podpis Podpis 

 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 


