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I. Dane identyfikacyjne 

Jednostka 
kontrolowana 

 
Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
 

Zakres przedmiotowy 
Kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 

Okres objęty kontrolą 

Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz 

 
Paweł Marcin Bednarczyk, Burmistrz Tłuszcza, od dnia 5 grudnia 2010 r.  
 

1. Realizacja operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów” w ramach PROW 2014-2020. 

2. Utrzymanie obiektów zrealizowanych w wyniku operacji typu „Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach 
PROW 2014-2020. 

 
Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2021 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie, mających istotny wpływ na działalność 
objętą kontrolą. 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontrolerzy 1. Grzegorz Brzostek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KRR/24/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. 

2. Joanna Rogulska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KRR/26/2021 z dnia 7 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-9) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy Tłuszcz3 w zakresie 
realizacji i utrzymania operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-20204. 

W ramach realizacji operacji budowy drogi gminnej w Jasienicy w 2017 r. oraz 
targowiska w 2018 r.: 

- terminowo składano oraz uzupełniano wnioski o przyznanie pomocy; 

- w sposób prawidłowy przeprowadzano postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie operacji; 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. – dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  Dalej: Gmina, Gmina Tłuszcz. 
4  Dalej: PROW 2014-2020, Program. 
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oceny ogólnej 



 

3 

- zgodnie z postanowieniami zawartych umów dokonywano płatności na rzecz 

wykonawców operacji; 

- w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych korzystano z oddzielnych kodów 

rachunkowych przy ewidencjonowaniu transakcji związanych z realizacją 

operacji; 

- wykonano wskaźniki dla operacji określone w umowach o przyznaniu pomocy; 

- terminowo składano i uzupełniano wnioski o płatność oraz sprawozdania  

z realizacji operacji. 

Przedłużenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność końcową 

dotyczącą budowy targowiska, spowodowane opóźnieniem w realizacji pełnego 

zakresu rzeczowego tej inwestycji określonego w umowie o przyznaniu pomocy, 

nie wpłynęło na wysokość kwoty pomocy otrzymanej przez Gminę. 

W zakresie utrzymania zrealizowanych operacji: 

 przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego wykonanych obiektów; 

 zapewniono wykonywanie robót mających na celu prawidłowe ich utrzymanie; 

 przestrzegano wymogów dotyczących zachowania trwałości operacji. 

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja operacji typu „Budowa i modernizacja dróg 
lokalnych” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów” w ramach PROW 2014-2020 

Zadania Gminy Tłuszcz w zakresie budowy i modernizacji dróg lokalnych oraz 

inwestycji w targowisko i obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów zostały określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego przyjętym uchwałą nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia  

28 czerwca 2011 r. oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Tłuszcz do 

roku 2023 przyjętej uchwałą nr 128.IX.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia  

17 grudnia 2015 r. Potrzeby w ww. zakresie były identyfikowane m.in. na podstawie 

corocznych kontroli stanu technicznego tych obiektów oraz ich długookresowych 

kompleksowych przeglądów technicznych. Potrzeby identyfikowano również 

na podstawie wniosków radnych oraz mieszkańców składanych do projektów budżetu 

Gminy Tłuszcz. 

W badanym okresie, z udziałem środków PROW 2014-2020 zrealizowano inwestycje 

polegające na budowie: drogi gminnej w Jasienicy w kwocie 744,6 tys. zł (w 2017 r.) 

oraz targowiska w kwocie 999,8 tys. zł (w 2018 r.). 

W celu realizacji budowy i modernizacji dróg lokalnych Gmina Tłuszcz poza środkami 

otrzymanymi z PROW 2014-2020 korzystała w badanym okresie także ze środków 

finansowych z niżej wymienionych programów i funduszy: 

                                                      
5  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może 

być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata  
2016-2019 w zakresie rozbudowy ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej 
w Tłuszczu (łączna kwota zadania – kosztów kwalifikowalnych 3.483,8 tys. zł, 
kwota dofinansowania 1.464,6 tys. zł); 

 Fundusz Dróg Samorządowych - budowa ulicy Kościelnej w Jasienicy – (łączna 
kwota zadania – kosztów kwalifikowalnych 551,9 tys. zł, kwota dofinansowania 
413,9 tys. zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Franciszków (łączna 
kwota zadania – kosztów kwalifikowalnych 580,8 tys. zł, kwota dofinansowania 
435,6 tys. zł), rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz-Krusze (łączna kwota zadania – 
kosztów kwalifikowalnych 1.018,4 tys. zł, kwota dofinansowania 509,2 tys. zł). 

Ponadto w latach 2015-2020 Gmina Tłuszcz otrzymała środki finansowe w łącznej 
kwocie 543,5 tys. zł na realizację siedmiu zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego. W 2021 r. na realizację tych zadań przez Gminę Tłuszcz 
przeznaczona została kwota 110,0 tys. zł. 

W 2021 r. Gmina Tłuszcz uzyskała środki finansowe na przebudowę ulicy Słonecznej 
w Tłuszczu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania 
około 2.300,0 tys. zł). 

W badanym okresie, potrzeby Gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg lokalnych 
szacowane były na około 30.000 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą, Gmina w ramach PROW 2014-2020 złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 

 pięć wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” (dalej: operacje typu drogi), oraz 

 jeden wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje  
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów” (dalej: operacje typu targowiska). 

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji typu targowiska złożony został  
w 2017 r. i dotyczył budowy targowiska w Tłuszczu. 

Spośród pięciu ww. wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu drogi: 

 cztery wnioski6 zostały złożone w 2015 r. i dotyczyły budowy drogi gminnej 
we wsi Pawłów, przebudowy drogi gminnej Wagan-Lipiny wraz z przebudową 
istniejących zjazdów, budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od 
km 0+000,00 do km 0+977 oraz budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej 
w Jasienicy od km 0+977,00 do km 1+428,87, 

 jeden wniosek7 został złożony w 2018 r. i dotyczył przebudowy drogi gminnej  
w miejscowości Franciszków na odcinku od km 0+006,64 do km 0+976,44 oraz 
budowy drogi gminnej Kury-Rudniki. 

W sprawie złożenia w 2015 r. dwóch oddzielnych wniosków o przyznanie pomocy  
w ramach PROW 2014-2020 na budowę drogi gminnej ulicy Wołomińskiej 
w Jasienicy, Zastępca Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił: „(…) Ulica Wołomińska została 
rozdzielona na dwa wnioski z uwagi iż obejmuje dwie drogi wg ewidencji dróg 
gminnych, tj. drogę 430912W i G272. Pierwszy odcinek ma bezpośrednie połączenie 
z drogą wojewódzką, co było punktowane w naborze, w którym ubiegaliśmy się  
o dofinansowanie, drugi zaś nie miał połączenia z drogą wyższego rzędu. Jeśli gmina 

                                                      
6  Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy upłynął w dniu 31 grudnia 2015 r. 
7  Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy upłynął w dniu 17 października 2018 r. 
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zdecydowałaby się złożyć wniosek o pomoc finansową obejmujący oba odcinki,  
to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wniosek ten nie uzyskałby 
wsparcia, gdyż punkty przyznane dla takiej inwestycji w tym kryterium stanowiłyby 
średnią arytmetyczną punktów, które uzyskałyby poszczególne odcinki. Przy małej 
skali punktowej jest to bardzo istotne. Ze względu na powyższe została podjęta 
decyzja o rozdzieleniu odcinków ulicy Wołomińskiej na dwa wnioski”. 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego skierował do Gminy wezwanie 
do uzupełnienia każdego z wniosków o przyznanie pomocy, zarówno w przypadku 
operacji typu drogi8, jak i operacji typu targowiska9. Powodem wezwań była m.in. 
konieczność skorygowania zapisów we wnioskach oraz dołączenia wymaganych 
załączników. Przy uzupełnianiu wniosków o przyznanie pomocy Gmina przestrzegała 
terminów określonych dla wykonania poszczególnych czynności.  

Zastępca Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił m.in., że braki we wnioskach o przyznanie 
pomocy „wynikały z powodu długich, niejasnych i napisanych skomplikowanym 
językiem instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. W trakcie naborów, 
na wniosek beneficjentów lub urzędów marszałkowskich, były doprecyzowane zapisy 
programu przez Ministerstwo. Braki i powody wezwań to również nie dołączenia 
do wniosków odpowiednich załączników, które wynikały ze skomplikowanego 
charakteru operacji.” 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zakwalifikował do realizacji 
jedno zadanie dotyczące budowy drogi gminnej, tj. ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od 
km 0+000,00 do km 0+977 (dalej: ulica Wołomińska w Jasienicy) oraz zadanie 
dotyczące budowy targowiska w Tłuszczu. 

Pozostałe cztery wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji typu drogi nie 
zostały zakwalifikowane do dofinansowania, głównie ze względu na brak dostępnych 
środków finansowych w ramach Programu. 

Urząd Miejski w Tłuszczu otrzymał informacje o odmowie przyznania środków na 
realizację ww. czterech operacji typu drogi w terminach od dwóch miesięcy i 21 dni 
do siedmiu miesięcy i dziewięciu dni od daty zakończenia naboru wniosków 
o przyznanie pomocy. 

Gmina Tłuszcz nie korzystała z pomocy podmiotów zewnętrznych świadczących 
usługi w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 
2014-2020. Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za obsługę 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu był Wydział Inwestycji i Rozwoju. 

Gmina została wezwana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
do zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania w zakresie budowy drogi gminnej 
ulicy Wołomińskiej w Jasienicy w dniu 5 lipca 2016 r., tj. w terminie sześciu miesięcy  
i pięciu dni od daty zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy,  
a w przypadku zadania w zakresie budowy targowiska w Tłuszczu – w dniu  
31 sierpnia 2017 r., tj. w terminie czterech miesięcy i pięciu dni od daty zakończenia 
naboru wniosków o przyznanie pomocy. 

W sprawie przyznania pomocy na realizację zadania w zakresie budowy drogi gminnej 
ulicy Wołomińskiej w Jasienicy została zawarta umowa nr 00230-65151-
UM0700024/15 z dnia 21 lipca 2016 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30 listopada 2017 r.,  

                                                      
8  Wezwanie RW-II.7160.48.24.2015.AD z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu wezwania do Urzędu –  

25 stycznia 2016 r.; data udzielenia odpowiedzi – 4 lutego 2016 r.). 
9  Wezwanie RW-D-I.7160.19.5.2017.MK z dnia 7 czerwca 2017 r. (data wpływu wezwania do Urzędu –  

12 czerwca 2017 r.; data udzielenia odpowiedzi – 23 czerwca 2017 r.); wezwanie RW-D-I.7160.19.5.2017.MK 
z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu wezwania do Urzędu – 10 lipca 2017 r.; data udzielenia odpowiedzi –  
20 lipca 2017 r.). 
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a w sprawie przyznania pomocy na realizację zadania w zakresie budowy targowiska  
w Tłuszczu – umowa nr 00008-65171-UM0700005/17 z dnia 5 września 2017 r. oraz 
aneksy nr 1 z dnia 4 września 2018 r. i nr 2 z dnia 5 października 2018 r. 

Zgodnie z ww. umowami na realizację inwestycji w zakresie budowy: 

 drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy przyznano pomoc w ramach  
PROW 2014-2020 w kwocie 744,6 tys. zł, stanowiącej 63,63% kwoty kosztów 
kwalifikowalnych operacji, 

 targowiska w Tłuszczu przyznano pomoc w ramach PROW 2014-2020 w łącznej 
kwocie 999,8 tys. zł, w tym pierwsza transza w wysokości 844,1 tys. zł, tj. 63,63% 
kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych pierwszego etapu operacji i druga 
transza w wysokości 155,7 tys. zł, tj. 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych 
drugiego etapu operacji. 

(akta kontroli str. 175-192, 197-419, 1063-1064) 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji  
w zakresie budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy oraz targowiska  
w Tłuszczu Gmina prowadziła w trybie przetargu niegraniczonego. 
W przypadku zamówienia publicznego dotyczącego budowy drogi gminnej ulicy 
Wołomińskiej w Jasienicy: 

 komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza 
Tłuszcza nr 0050.48.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., 

 ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
zostały w dniu 13 kwietnia 2017 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej www.tluszcz.pl oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie zamawiającego, 

 termin składania ofert upłynął w dniu 28 kwietnia 2017 r., 

 otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2017 r., 

 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę brutto 1.571,8 tys. zł, 

 prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 26 maja 2017 r., 

 prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zostały zatwierdzone przez 
kierownika zamawiającego w dniu 26 maja 2017 r., 

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało w dniu 26 maja 2017 r. 
zamieszczone na stronie internetowej www.tluszcz.pl oraz przesłane 
do oferentów drogą elektroniczną i za pośrednictwem Poczty Polskiej, 

 umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 2 czerwca 2017 r., 

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 2 czerwca 2017 r. 

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na budowę targowiska w Tłuszczu, przeprowadzone w listopadzie 2017 r., zostało 
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych10 w związku z tym, że ceny wszystkich trzech złożonych 
ofert (od 6.852,4 tys. zł do 7.963,6 tys. zł) przekraczały kwotę jaką zamawiający mógł 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W protokole z tego postępowania błędnie 
podano wartość zamówienia – zamiast kwoty 4.013,2 tys. zł wpisano 2.920,8 tys. zł, 
ponadto protokół ten nie został podpisany przez osobę zatwierdzającą. Zastępca 
Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił, że powyższe spowodowane było pomyłkami. 

                                                      
10  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., ustawa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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W przypadku ponownego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę 
targowiska w Tłuszczu: 

 komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza 
Tłuszcza nr 0050.122.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r., 

 ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
zostały w dniu 14 grudnia 2017 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej www.tluszcz.pl oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie zamawiającego, 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 grudnia 2017 r., 

 termin składania ofert upłynął w dniu 5 stycznia 2018 r., 

 otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 stycznia 2018 r., 

 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty za kwotę brutto 6.359,8 tys. zł, 

 prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 12 stycznia 2018 r., 

 prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zostały zatwierdzone przez 
kierownika zamawiającego w dniu 12 stycznia 2018 r., 

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało w dniu 12 stycznia 
2018 r. zamieszczone na stronie internetowej www.tluszcz.pl oraz przesłane 
do oferentów drogą elektroniczną i za pośrednictwem Poczty Polskiej, 

 umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 19 stycznia 2018 r., 

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 29 stycznia 2018 r. 

Po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gmina przekazała 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dokumentację  
z przeprowadzonych czynności, tj.: 

 w dniu 30 czerwca 2017 r. – dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie 
budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy,  

 w dniu 16 lutego 2018 r. – dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie 
budowy targowiska w Tłuszczu. 

W przypadku przedłożonej dokumentacji, zarówno dotyczącej operacji typu drogi, jak  
i operacji typu targowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
skierował do Gminy wezwanie do jej uzupełnienia oraz złożenia wyjaśnień – 
odpowiednio w dniu 31 lipca 2017 r. i 12 kwietnia 2018 r. Stwierdzone błędy  

w dokumentacji dotyczyły m.in.: niedostarczenia wymaganych oświadczeń członków 
komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego, niedostarczenia zabezpieczenia 
należytego wykonania kontraktu złożonego przez wykonawcę, a także błędnie 
wpisanych dat w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Gmina w terminie uzupełniła dokumenty, jak również złożono wyjaśnienia –  
w przypadku operacji typu drogi w dniu 10 sierpnia 2017 r., a w przypadku operacji 
typu targowiska w dniu 24 kwietnia 2018 r.  

Zastępca Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił, że: „Przyczyny powstania braków to duży 
zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, co generuje pośpiech  

w wykonywaniu obowiązków służbowych”. 
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W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

oceny dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy 

oraz budowy targowiska w Tłuszczu nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie stwierdzono też 

przypadków podziału zamówienia publicznego w celu uniknięcia stosowania zasad 

określonych w ww. ustawie. 

W przypadku operacji dotyczącej budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej  

w Jasienicy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego o pozytywnym 

wyniku dokonanej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poinformował Gminę pismem z dnia 22 sierpnia 2017 r., które wpłynęło do Urzędu 

Miejskiego w Tłuszczu w dniu 28 sierpnia 2017 r., tj. w terminie 18 dni od złożenia 

uzupełnień, a w przypadku operacji dotyczącej budowy targowiska – pismem z dnia 

9 maja 2018 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w dniu 16 maja 

2018 r., tj. w terminie 21 dni od złożenia uzupełnień. 

(akta kontroli str. 575-757) 

W systemie rachunkowości Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, do realizacji operacji 

typu drogi i operacji typu targowiska, korzystano z wyodrębnionych kodów 

księgowych prowadząc ewidencję szczegółową do konta 080 - „Środki trwałe  

w budowie” oraz ewidencję zadaniową. W przypadku budowy drogi gminnej ulicy 

Wołomińskiej w Jasienicy korzystano z kodu 842, a w przypadku budowy targowiska 

w Tłuszczu – z kodu 815. 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie stwierdził nieprawidłowości 

w ewidencjonowaniu przez Urząd Miejski w Tłuszczu zdarzeń dotyczących operacji 

typu drogi i typu targowiska, które mogłyby mieć wpływ na pomniejszenie refundacji 

poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

 (akta kontroli str. 758-791) 

Płatności na rzecz wykonawców drogi gminnej i targowiska Urząd Miejski  

w Tłuszczu dokonał w terminach i kwotach określonych w umowach. W rozliczeniu 

operacji ,,Budowa drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 

do 0+977,00’’ ujęto trzy dokumenty księgowe na łączną kwotę 1.170,2 tys. zł11,  

a w rozliczeniu operacji ,,Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu’’ – pięć 

dokumentów księgowych na łączną kwotę 4.239,3 tys. zł12. 

Gmina nie poniosła dodatkowych kosztów w ramach płatności za wykonanie 

ww. zadań. 

(akta kontroli str. 792-837) 

                                                      
11  Faktura VAT nr 0083/17 z dnia 14 listopada 2017 r. dokumentująca świadczenie usług stanowiących roboty 

drogowe na kwotę 437,6 tys. zł z terminem płatności do dnia 13 grudnia 2017 r. Faktura VAT nr 0074/17  
z dnia 12 października 2017 r. dokumentująca świadczenie usług stanowiących roboty drogowe na kwotę  
724,6 tys. zł z terminem płatności do dnia 8 listopada 2017 r. Rachunek nr 09/2017 r. z dnia 13 listopada 2017 r. 
za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 8,0 tys. zł z terminem płatności do dnia  
13 grudnia 2017 r.  

12  Faktura VAT nr S18/070002 z dnia 2 lipca 2018 r. dokumentująca świadczenie usług stanowiących roboty 
związane z budową targowiska w Tłuszczu na kwotę 836,0 tys. zł z terminem płatności do dnia 31 lipca 2018 r. 
Faktura VAT nr S18/080004 z dnia 22 sierpnia 2018 r. dokumentująca świadczenie usług stanowiących roboty 
związane z budową targowiska miejskiego w Tłuszczu na kwotę 1.708,2 tys. zł z terminem płatności do dnia 
4 października 2018 r. Faktura VAT nr S18/110001 z dnia 7 listopada 2018 r. dokumentująca świadczenie usług 
stanowiących roboty związane z budową targowiska w Tłuszczu na kwotę 1.655,7 tys. zł z terminem płatności do 
dnia 27 listopada 2017 r. Faktura VAT – korekta z dnia 7 listopada 2018 r. na kwotę -0,01 zł. Faktura VAT 
nr 02/11/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 
48,0 tys. zł, w tym płatność za zadanie ,,Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu’’ wyniosła 39,3 tys. zł 
(pozostała kwota dotyczyła nadzoru za wykonanie innego zadania). 
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Celem operacji polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Wołomińskiej 
w Jasienicy było skrócenie czasu dojazdu mieszkańców miejscowości Miąse do 
Miasta Tłuszcz, natomiast celem operacji dotyczącej budowy targowiska w Tłuszczu 
– poprawa warunków sprzedaży dla producentów żywności. Powyższe cele zostały 
określone w umowach o przyznaniu pomocy i zostały osiągnięte przez wykonanie 
ww. inwestycji. Zostały również wykonane wartości wskaźników realizacji 
powyższych celów określone w umowach o przyznaniu pomocy, tj. budowa drogi 
gminnej o długości 0,977 km oraz budowa targowiska. 

(akta kontroli str. 239-240, 326, 838-845) 

W przypadku operacji dotyczącej budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej  
w Jasienicy Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego jeden wniosek o płatność w dniu 21 grudnia 2017 r.13, a w przypadku 
operacji dotyczącej budowy targowiska w Tłuszczu – dwa wnioski o płatność,  
tj. w dniu 30 października 2018 r. (wniosek o płatność pośrednią14) i w dniu 
29 listopada 2018 r. (wniosek o płatność końcową15). 

W przypadku operacji typu drogi Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
dwukrotnie wezwał Gminę do uzupełnienia wniosku o płatność16, a w przypadku 
operacji typu targowiska – jednokrotnie do uzupełnienia każdego z dwóch wniosków17. 
Powodem wezwań były m.in. błędnie wypełnione niektóre sekcje wniosków, tj. „Dane 
dotyczące wniosku o płatność”, „Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji 
operacji”, „Załączniki do wniosku o płatność”, „Oświadczenia beneficjenta”, omyłki 
pisarskie w opisach faktur, brak klauzuli o PROW 2014-2020 na pierwszych stronach 
faktur, a także braki w postaci dowodów zapłaty zobowiązań z tytułu ubezpieczeń 
społecznych oraz podatków od umów zlecenia dotyczących nadzoru finansowego. 
Przy uzupełnianiu wniosków o płatność Gmina przestrzegała terminów określonych 
dla wykonania poszczególnych czynności. 

Zastępca Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił, że „Przyczyny braków we wnioskach  
o płatność to niejasne instrukcje wypełnienia, duży zakres obowiązków 
na poszczególnych stanowiskach w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. Konsekwencje 
nie zostały wyciągnięte wobec pracowników przygotowujących wnioski o płatność  
z uwagi na to, że błędy zostały poprawione i nie było skutków finansowych dla 
gminy znacznych rozmiarów”. 

W ramach obsługi wniosku o płatność dotyczącego operacji w zakresie budowy drogi 
gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego przeprowadził w dniu 5 marca 2018 r. kontrolę na miejscu dotyczącą 
prawidłowości realizacji inwestycji. W wyniku kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości18. Płatność na rzecz Gminy Tłuszcz w kwocie 744,6 tys. zł  
została przekazana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w dniu 23 marca 2018 r. 

                                                      
13  Wniosek o płatność dotyczył łącznych kosztów kwalifikowalnych operacji w kwocie 1.170,2 tys. zł, z tego koszty 

objęte pomocą w ramach PROW 2014-2020 wyniosły 744,6 tys. zł (tj. 63,63%).  
14  Wniosek o płatność pośrednią dotyczył łącznych kosztów kwalifikowalnych I etapu realizacji operacji w kwocie 

1.326,6 tys. zł, z tego koszty objęte pomocą w ramach PROW 2014-2020 wyniosły 844,1 tys. zł (tj. 63,63%). 
15  Wniosek o płatność końcową dotyczył łącznych kosztów kwalifikowalnych II etapu realizacji operacji w kwocie 

244,7 tys. zł, z tego koszty objęte pomocą w ramach PROW 2014-2020 wyniosły 155,7 tys. zł (tj. 63,63%). 
16  Wezwanie UM07-65151-UM0700024/15 z dnia 16 stycznia 2018 r. (data wpływu wezwania do Urzędu – 

22 stycznia 2018 r.; data udzielenia odpowiedzi – 5 lutego 2018 r.); wezwanie UM07-65151-UM0700024/15  
z dnia 8 lutego 2018 r. (data wpływu wezwania do Urzędu – 8 lutego 2018 r.; data udzielenia odpowiedzi 
14 lutego 2018 r.). 

17  Wezwanie RW-D-I.7160.19.5.2017.DK z dnia 8 listopada 2018 r. (data wpływu wezwania do Urzędu –  
15 listopada 2018 r.; data udzielenia odpowiedzi – 28 listopada 2018 r.) – w zakresie płatności pośredniej. 
Wezwanie RW-D-I.7160.19.5.2017.DK z dnia 13 grudnia 2018 r. (data wpływu wezwania do Urzędu –  
21 grudnia 2018 r.; data udzielenia odpowiedzi – 4 stycznia 2019 r.) – w zakresie płatności końcowej.  

18  Raport z czynności kontrolnych nr 07/7.2/0045/18 z dnia 5 marca 2018 r. 
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W ramach obsługi wniosku o płatność dotyczącego operacji budowy targowiska 

w Tłuszczu została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w dniach 12-14, 18 i 25-26 lutego 2019 r. kontrola na miejscu 

dotycząca prawidłowości realizacji inwestycji. W toku kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości, które polegały na braku odpowiedniego zadaszenia targowiska 

spowodowanego nierozstawieniem zakupionych namiotów handlowych oraz 

na rozbieżnościach pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją załączoną 

do wniosków o płatność dotyczącą długości wykonanych krawężników i liczby 

zainstalowanych gniazd elektrycznych19. 

W sprawie ustaleń ww. kontroli na miejscu prawidłowości realizacji inwestycji 

dotyczącej budowy targowiska przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego, Zastępca Burmistrza Tłuszcza podał: „Dla operacji 

typu targowiska stwierdzono: błędy w kosztorysie powykonawczym - błąd  

w jednostce miary w pozycji dotyczącej WLZ-ty, rozdzielnica RG, oraz różnice 

w długości krawężnika pomiędzy obmiarem a kosztorysem powykonawczym. 

Kontrola miała zastrzeżenia w zakresie nierozstawienia namiotów na targowisku 

podczas organizacji targowiska oraz do powierzchni handlowej targowiska 

przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych. Kontrola 

miała zastrzeżenia w zakresie spełnienia warunków określonych w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z czym nie mogliśmy się 

zgodzić. Stwierdzone nieprawidłowości spowodowane były pomyłkami w obmiarach 

przy sporządzaniu kosztorysu powykonawczego przez wykonawcę. Stwierdzone 

nieprawidłowości wynikały również z ogólnikowych zapisów w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającym warunki jakie 

powinno spełniać targowisko, które można interpretować niejednoznacznie. 

Nasz najpoważniejszy problem dotyczył sprawy nierozstawionych namiotów, które 

zostały zakupione w ramach operacji. Zakupiono namioty całoroczne, co jednak 

kontrola zakwestionowała. Zasady naboru dopuszczały takie rozwiązanie 

zapewnienia minimalnej powierzchni zadaszonej”. 

Po przeprowadzonej kontroli na miejscu Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego poinformował Gminę pismami z dnia 26 kwietnia 2019 r. o odmowie 

wypłaty drugiej transzy pomocy w kwocie 155,7 tys. zł oraz o konieczności zwrotu 

kwoty 844,1 tys. zł wypłaconej w ramach pierwszej transzy20, ze względu na to, że 

wybudowane targowisko nie spełniało warunków określonych w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na 

cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  

w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 

wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202021. 

W pismach z dnia 21 maja 2019 r., 28 czerwca 2019 r. i z 22 sierpnia 2019 r. Urząd 

Miejski w Tłuszczu przedstawił Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 

Mazowieckiego dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące budowy  

i funkcjonowania targowiska oraz wniósł o ponowną kontrolę inwestycji i ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

                                                      
19  Raport z czynności kontrolnych nr 07/7.4/0016/19 z dnia 8 marca 2019 r. 
20  Kwota 844,1 tys. zł została przekazana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu  

12 grudnia 2018 r., tj. w terminie miesiąca i 12 dni od daty złożenia wniosku o płatność pośrednią. 
21  Dz. U. poz. 1230, ze zm. 



 

11 

W sprawie nierozstawienia na targowisku zakupionych namiotów handlowych przed 

złożeniem wniosku o płatność, Zastępca Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił, że powyższe 

„(…) spowodowane było dwoma czynnikami. Pierwszy to nieodpowiednie warunki 

pogodowe przed terminem złożenia wniosku o płatność końcową. Instrukcja 

użytkowania namiotów opisuje, że należy rozkładać plandekę w temperaturze 

powyższej 10 st. C. Po rozłożeniu namiotów można je eksploatować już przez cały 

rok. Drugim zaś jest zapotrzebowanie użytkowników targowiska, którzy deklarowali 

chęć rozstawienia własnego zadaszenia, które jest często wykorzystywane 

do ekspozycji towaru. Nierozstawienie namiotów zostało uznane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w toku kontroli za nieprawidłowość. (…). 

Namioty w sposób trwały zostały rozstawione na targowisku w chwili, kiedy pozwoliły 

na to warunki atmosferyczne, czyli kiedy temperatura zewnętrzna przekroczyła  

10 st. C. (…)”. 

W toku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 20 i 22-23 sierpnia 2019 r. przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ustalono, że została usunięta 

nieprawidłowość dotycząca zadaszenia targowiska poprzez rozstawienie namiotów 

handlowych, natomiast potwierdzono występowanie rozbieżności między kosztorysem 

powykonawczym załączonym do wniosku o płatność a stwierdzonym wykonaniem 

zakresu rzeczowego inwestycji. Rozbieżności te polegały na tym, że w kosztorysie 

powykonawczych wskazano jedno gniazdo wtyczkowe a podczas oględzin 

stwierdzono jedno gniazdo siłowe oraz sześć gniazd wtyczkowych. W przypadku 

wybudowanego krawężnika w kosztorysie powykonawczym określono jego długość 

na 416,27 m, a w wyniku pomiaru stwierdzono, że było to 432 m. W związku z ww. 

rozbieżnościami, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pomniejszył  

o 8,25 zł kwotę pomocy wypłaconej na rzecz Gminy Tłuszcz w ramach płatności 

końcowej oraz zobowiązał Gminę do zwrotu pomocy w kwocie 222,82 zł przekazanej 

w ramach płatności pośredniej, o czym poinformował pismami z dnia 18 grudnia 2019 r. 

W sprawie rozbieżności w wykonaniu zakresu rzeczowego inwestycji budowy 

targowiska, obejmującego montaż gniazd elektrycznych oraz budowę krawężników, 

Zastępca Burmistrza Tłuszcza podał, że „ (…) nie była to nieprawidłowość, lecz 

pomyłka wykonawcy, który przygotowywał kosztorys powykonawczy. Pomyłka ta nie 

miała wpływu na wynagrodzenie, jakie Gmina uiściła za wykonanie targowiska.” 

Zwrotu nienależnie pobranej pomocy w kwocie 222,82 zł Urząd Miejski w Tłuszczu 

dokonał w dniu 10 lutego 2020 r. na rachunek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

Płatność końcowa w kwocie 155,7 tys. zł została przekazana na rzecz Gminy Tłuszcz 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 15 stycznia 2020 r., 

tj. w terminie 10 miesięcy i 15 dni od daty złożenia wniosku o tę płatność. 

Zastępca Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił, że przedłużenie terminu płatności końcowej 

„nie wpłynęło na gospodarkę finansową Gminy z uwagi, iż płatność stanowiła jedynie 

15% dofinansowania, co nie miało wpływu na koszty obsługi zaciągniętych kredytów”. 

Gmina Tłuszcz nie korzystała z pomocy podmiotów zewnętrznych świadczących 

usługi w zakresie przygotowania wniosków o płatność w ramach PROW 2014-2020, 

zarówno w przypadku budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy, jak  

i targowiska w Tłuszczu. 

(akta kontroli str. 175-192, 846-1064)     
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Wraz z wnioskami o płatność końcową Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego sprawozdania z realizacji operacji typu drogi i operacji 
typu targowiska. Sprawozdania te wymagały korekt i uzupełnień m.in. w zakresie 
podania prawidłowych danych dotyczących dat zawarcia umów o przyznaniu 
pomocy, dat rozpoczęcia i zakończenia realizowanych operacji, a także 
prawidłowego numeru identyfikacyjnego beneficjenta22, dat zakończenia etapu 
pośredniego i końcowego operacji oraz zakresu wykonanych prac w ramach 
operacji23. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego wezwał Gminę do złożenia korekt oraz uzupełnień ww. sprawozdań, 
które zostały dokonane terminowo.  

 (akta kontroli str. 852-1000, 1065-1067) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy w zakresie realizacji 
operacji typu drogi i typu targowiska w ramach PROW 2014-2020. W badanym 
okresie terminowo składano oraz uzupełniano wnioski o przyznanie pomocy 
na realizację tych operacji. Prawidłowo przeprowadzano postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie operacji. Zgodnie z postanowieniami 
zawartych umów dokonywano płatności na rzecz wykonawców operacji. W ramach 
prowadzonych ksiąg rachunkowych korzystano z oddzielnych kodów rachunkowych 
dla transakcji związanych z realizacją operacji. Wykonane zostały wskaźniki dla 
operacji określone w umowach o przyznaniu pomocy. Terminowo składano  
i uzupełniano wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji operacji. 
Przedłużenie postępowania w sprawie rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego wniosku o płatność końcową dotyczącą budowy 
targowiska, spowodowane opóźnieniem w realizacji pełnego zakresu rzeczowego tej 
inwestycji określonego w umowie o przyznaniu pomocy, nie wpłynęło na wysokość 
kwoty pomocy otrzymanej przez Gminę. 

2. Utrzymanie obiektów zrealizowanych w wyniku operacji 
typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  
w ramach PROW 2014-2020 

Kontrole stanu technicznego drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy 
zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r.24 przeprowadzane były przez 
Gminę dwa razy w roku, a termin pierwszego pięcioletniego kompleksowego 
przeglądu drogi (od daty końcowego odbioru inwestycji), przypada w trzecim 
kwartale 2022 r. 

W dniu 20 maja 2020 r. został przeprowadzony przegląd gwarancyjny drogi gminnej 
ulicy Wołomińskiej w Jasienicy, podczas którego stwierdzono spękania poprzeczne 
w miejscu przebiegu ropociągu. Wykonawca, po przeprowadzeniu badań nośności, 
dokonał wymiany warstwy ścieralnej drogi na przedmiotowym odcinku. 

Dwa razy w roku, tj. wiosną i latem, wykonywane było koszenie poboczy oraz 
terenów zielonych przy ww. drodze gminnej.  

                                                      
22  W przypadku realizacji operacji dotyczącej ,,Budowa drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000 

do km 0+977,00’’. 
23  W przypadku realizacji operacji ,,Budowa targowiska w Tłuszczu’’. 
24  Protokół końcowy odbioru robót budowlano-montażowych z dnia 14 listopada 2017 r. 
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W dniu 21 maja 2014 r., w związku z przygotowaniem zadania polegającego na 
budowie, przebudowie i rozbudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy 
Tłuszcz, Gmina zamieściła na swojej stronie internetowej informację o zamiarze 
udostępnienia kanałów technologicznych w tych drogach, m.in. w drodze gminnej 
ulicy Wołomińskiej. Informacja powyższa została również przesłana do wiadomości 
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 22 maja 2014 r. Zastępca 
Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił, że ramach ogłoszonej budowy, przebudowy  
i rozbudowy dróg gminnych, żaden podmiot nie wyraził zainteresowania 
udostępnieniem kanału technologicznego. Z tego powodu droga gminna ulica 
Wołomińska w Jasienicy nie posiadała drogowych obiektów inżynierskich oraz 
kanału technologicznego. 

W toku oględzin drogi przeprowadzonych w dniu 3 września 2021 r.25 stwierdzono, 
że stan techniczny drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy był dobry. Obiekt  
o długości 977 metrów wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono 
nową nawierzchnię drogi w miejscu, w którym podczas przeglądu gwarancyjnego 
ujawniono spękania poprzeczne. Pobocza drogi nie były wykoszone. Zastępca 
Burmistrza Tłuszcza wyjaśnił, że koszenie poboczy dróg i przydrożnych rowów 
odbywa się dwa razy w roku - pierwsze koszenie przy drodze gminnej ulicy 
Wołomińskiej w Jasienicy odbyło się na wiosnę oraz, że zaplanowano drugie koszenie. 
Ponadto przy drodze ustawiono tablicę z informacją, że jej budowa była współfinansowana 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Budowa targowiska w Tłuszczu, przy udziale środków PROW 2014-2020, 
zakończyła się w październiku 2018 r.26 Termin pierwszego, pięcioletniego 
przeglądu budowlanego przypada w trzecim kwartale 2023 r. 

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca targowiska terminowo zrealizował 
naprawy związane z awarią kamer monitoringu oraz nieprawidłowym działaniem 
instalacji sanitarnej.  

W zakresie utrzymania targowiska, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Tłuszczu przeprowadził wiosną i jesienią wykaszanie poboczy dróg dojazdowych 
do targowiska i parkingu. W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania 
kanalizacji deszczowej oraz uniknięcia podmywania terenu targowiska okresowo 
koszono rów melioracyjny, do którego odprowadzana była woda deszczowa. 
Ponadto, czyszczono kamery monitoringu wizyjnego, odchwaszczono kostkę 
brukową oraz na bieżąco sprzątano teren targowiska. Usunięto też uszkodzenia 
namiotów handlowych spowodowane warunkami atmosferycznymi i nieumiejętnym 
użytkowaniem. W godzinach nocnych zapewniona była ochrona fizyczna obiektu. 

W toku oględzin przeprowadzonych w dniu 3 września 2021 r.27 stwierdzono, że 
stan techniczny targowiska w Tłuszczu był dobry. W skład targowiska wchodziły: 
wiata targowa, zadaszenia namiotowe (40 sztuk), dwa budynki sanitarne 
kontenerowe, budynek biurowy kontenerowy, parking naziemny, odcinek drogi 
publicznej dojazdowej. Powierzchnia handlowa targowiska wyniosła 4.368 m2. 
Dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych zarezerwowana była powierzchnia 
3.387 m2, co stanowiło 77,5% powierzchni handlowej, a dla sprzedaży produktów 
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego – powierzchnia 653 m2, 
tj. 15% całkowitej powierzchni handlowej. Na targowisku było 209 miejsc 
handlowych. Teren targowiska był wyposażony w kanalizację sanitarną, sieć 
wodociągową oraz oświetlenie. Teren targowiska nie był ogrodzony. Na terenie 
targowiska prowadzono monitoring wizyjny. Targowisko posiadało instalację 
odnawialnego źródła energii. Obiekt wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem. 

                                                      
25  Oględziny zostały przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
26  Protokół końcowy odbioru robót z dnia 19 października 2018 r. 
27  Oględziny zostały przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
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Ponadto ustawiono tablicę z informacją, że budowa targowiska była 
współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

Regulamin targowiska w Tłuszczu został przyjęty uchwałą nr XXX.413.2018 Rady 
Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r.28 Koszty związane z utrzymaniem 
targowiska od grudnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wyniosły 553,3 tys. zł. 
Wpływy z tytułu opłaty targowej w latach 2018-2020 wyniosły 525,6 tys. zł,  
a od dnia 1 stycznia 2021 r., na podstawie art. 31zzm ust. 1 ustawy  
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.)29, opłata targowa 
nie była pobierana. 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu nie wpłynęły skargi 
dotyczące funkcjonowania drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy oraz 
targowiska w Tłuszczu, zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020. 

(akta kontroli str. 1068-1110) 

Pięcioletni okres trwałości operacji w przypadku inwestycji polegającej na budowie 
drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy obowiązuje od dnia 23 marca 2018 r.30 
do dnia 23 marca 2023 r., a w przypadku inwestycji polegającej na budowie 
targowiska w Tłuszczu – od dnia 15 stycznia 2020 r.31 do dnia 15 stycznia 2025 r. 

W okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły przypadki przeniesienia prawa własności 
lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji każdej z ww. operacji oraz ich 
wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem i celem operacji. Nie wystąpiły też 
przypadki wprowadzenia zmian wpływających na charakter ww. operacji, ich celów 
lub warunków wdrażania prowadzące do naruszenia ich pierwotnych celów.  
W związku z powyższym, zapewnione zostały wymogi dotyczące trwałości operacji 
określone w art. 71 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.32 

W badanym okresie instytucje zewnętrzne nie przeprowadziły kontroli w zakresie 
utrzymania ww. operacji oraz przestrzegania wymogów ich trwałości. 

 (akta kontroli str. 883, 1000, 1111-1113) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy w zakresie utrzymania 
obiektów zrealizowanych w ramach operacji typu drogi i typu targowiska w ramach 
PROW 2014-2020. W okresie objętym kontrolą przeprowadzano okresowe 
kontrole stanu technicznego tych obiektów oraz zapewniono wykonywanie robót 
mających na celu prawidłowe ich utrzymanie. Przestrzegane były wymogi 
dotyczące zachowania trwałości operacji. 

                                                      
28  Regulamin targowiska w Tłuszczu zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Tłuszczu: nr II.38.2018 z dnia 

18 grudnia 2018 r. i nr IV.62.2019 z dnia 27 marca 2019 r. 
29  Przepis ten został wprowadzony artykułem 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255). 

30  Tj. od daty dokonania płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
31  Tj. od daty dokonania płatności końcowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
32  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.). 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli 

nie formułuje uwag ani wniosków. 

V. 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. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały  
w sprawie zastrzeżeń. 

 
Warszawa, dnia              października 2021 r. 
  

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
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