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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/050 – Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty 
i gminy 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska 

Kontroler Kornel Drabarek, wicedyrektor Departamentu Środowiska NIK, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/48/2017 z dnia 22 września 2017 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47 i 45b, dalej zwany „Urzędem”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Sławomir Chojnowski, Wójt Gminy Kleszczów. 
(dowód: akta kontroli str. 3-17) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Gminy Kleszczów w zakresie finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. 

W okresie objętym kontrolą2, Gmina Kleszczów zapewniła finansowanie i realizację 
zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W latach 2014–2017 
(do 30 września) wydatki na ten cel wyniosły 72.698,6 tys. zł (z tego ze środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska3 37.958,2 tys. zł., tj. 52,2% ogółu wydatków). 
Planowane i zrealizowane zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
służyły poprawie warunków życia ludzi i stanu środowiska (m.in. budowa kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej oraz wodociągów i gazociągów na terenie Gminy). Ponadto 
w latach 2014–2017 (do 30 września) z budżetu Gminy Kleszczów udzielono 2.611 
dotacji na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz 
ograniczających emisje zanieczyszczeń do powietrza z budynków mieszkalnych 
położonych na terenie Gminy Kleszczów. 

Ustalone mechanizmy kontroli zarządczej nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na 
ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, gdyż w toku niniejszej kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na: 

 udzieleniu z budżetu Gminy Kleszczów 33 dotacji w łącznej kwocie 660,0 tys. zł na 
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków pokrytych płytami 
eternitowymi zawierającymi azbest; 

 sfinansowaniu w 2014 r. ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
zadań niewymienionych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska4 (dalej: POŚ) w kwocie 1.229,0 tys. zł oraz 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
2  Kontrolą NIK objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli. W przypadku obszaru związanego 

z zapewnieniem finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odpowiedniej wysokości, kontrolą 
objęto okres od 1 stycznia 2010 r. 

3   Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 POŚ, stanowiące dochody budżetu 
Gminy Kleszczów. 

4      Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm. 
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sfinansowaniu zadania (w kwocie 4,6 tys. zł), którego realizacja powinna być 
pokryta z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 nieustaleniu kont analitycznych umożliwiających identyfikację wydatków 
ponoszonych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
i prowadzeniu ewidencji księgowej w sposób uniemożliwiający identyfikację 
wydatków ponoszonych z ww. środków; 

 braku dokumentowania przeprowadzonych kontroli sposobu eksploatacji 
urządzeń, na których zakup i montaż przekazano dotacje z budżetu Gminy 
Kleszczów; 

 niezamieszczeniu w obwieszczeniach zawierających listę osób, którym zostało 
udzielone dofinansowanie (w formie dotacji) na zakup i montaż urządzeń 
ograniczających emisje zanieczyszczeń, wymaganych informacji o rozliczeniu 
dotacji; 

 nieokreśleniu daty sporządzenia Planów działalności Urzędu Gminy Kleszczów na 
lata 2016 i 2017. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej 

1.1. W Urzędzie Gminy w Kleszczowie wprowadzono zasady funkcjonowania kontroli 
zarządczej5. Zgodnie z postanowieniami Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie6, za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, 
skutecznej oraz efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie odpowiedzialne jest, 
w ramach powierzonego zakresu zadań, kierownictwo Urzędu. Zgodnie 
z postanowieniami ww. dokumentu, kontrola zarządcza prowadzona w Urzędzie jest 
procesem ciągłym, a monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej odbywa się 
podczas wykonywania bieżących obowiązków kierownictwa Urzędu w ramach 
koordynacji i oceny realizacji celów i zadań Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 52-62) 

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie sporządzane były „Sprawozdania z funkcjonowania 
Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kleszczów” za lata 2014, 2015 i 2016. Ponadto 
w Urzędzie sporządzano „Raporty z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej 
w Urzędzie Gminy Kleszczów” (za lata 2014, 2015 i 2016) – oparte na analizie 
kwestionariuszy samooceny, wypełnianych przez kierowników komórek 
organizacyjnych Urzędu Gminy w Kleszczowie. 

(dowód: akta kontroli str. 466-542) 

1.2. Zgodnie z zapisami „Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Urzędzie Gminy Kleszczów” za 2014 r. i 2015 r.: „Identyfikacja i analiza ryzyka 
odbywa się na bieżąco na każdym stanowisku pracy. (….) Identyfikacja i analiza ryzyka 
w obszarach działalności jednostki odbywa się na stanowisku audytora wewnętrznego 
przed opracowaniem rocznego planu audytu.” Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczów 
nr 120.7.2015 z dnia 9 marca 2015 r. wprowadzono w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
„Plan działalności Urzędu Gminy Kleszczów” oraz procedury zarządzania ryzykiem. 

 

                                                      
5  Zarządzeniem nr 120.15.2012 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. 
6  Stanowiących załącznik do ww. Zarządzenia. 
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Wypełniając ww. procedury zidentyfikowano w 2016 r. ryzyka dotyczące realizacji 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczące m.in. 
następujących obszarów: ochrona środowiska poprzez wspieranie montażu urządzeń 
ograniczających emisje zanieczyszczeń, ochrona środowiska oraz poprawa estetyki 
terenów gminnych poprzez nasadzenia drzew i krzewów. Do każdego z ww. obszarów 
przyporządkowano źródła powstania i skutki ryzyka, „właściciela ryzyka” (Referat 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami), prawdopodobieństwo, skutek, status 
ryzyka według mapy ryzyka i funkcjonujące mechanizmy kontrolne. W 2017 r. nie 
zidentyfikowano ryzyk w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W „Planie działalności Urzędu Gminy Kleszczów na 2016 r.” przyjęto m.in. cel 
strategiczny „Racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego (czyste środowisko, ład 
przestrzenny, estetyka gminy, utrzymanie i rozwijanie wartościowych zasobów 
krajobrazowych)”. Do tak sformułowanego celu przypisane zostały następujące zadania 
– cele operacyjne:  

 ochrona środowiska poprzez wspieranie montażu urządzeń ograniczających 
emisje zanieczyszczeń; 

 ochrona środowiska oraz poprawa estetyki gminy poprzez dofinansowanie do 
zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia 
na terenie Gminy Kleszczów i ochrona środowiska oraz poprawa estetyki terenów 
gminnych poprzez nasadzenia drzew i krzewów; 

 rozbudowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Dla każdego z ww. celów w „Planie działalności (…)” wskazano miernik określający 
stopień realizacji celu oraz jego planowaną do wykonania wartość. Stopień realizacji 
mierników podlegał monitorowaniu. 

Planowane na 2016 r. wartości trzech z czterech przyjętych mierników zostały 
osiągnięte, jedynie miernik obejmujący „liczbę odcinków 
rozbudowanej/zmodernizowanej infrastruktury wod.-kan. w porównaniu do ilości 
zaplanowanych do realizacji w budżecie gminy” został zrealizowany w 85,9% (brak 
pełnego wykonania był związany ze zmianami harmonogramu inwestycji 
w miejscowości Żłobnica). 

(dowód: akta kontroli str. 63-68, 193-195, 522-542, 1110, 1217-1221,1283) 

1.3. Zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
zostały uwzględnione w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
wykonujących je pracowników Urzędu Gminy w Kleszczowie. 

(dowód: akta kontroli str. 214-234, 1193-1216, 1223-1225) 

1.4. W okresie 2014–2017 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie nie przeprowadzano 
kontroli wewnętrznych w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 240, 826-879) 

1.5. W strukturze Urzędu Gminy w Kleszczowie wyodrębniono stanowisko ds. kontroli i 
audytu wewnętrznego. Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało m.in. 
prowadzenie audytu wewnętrznego, tj. niezależnej i obiektywnej działalności, której 
celem jest wspieranie Wójta Gminy w realizacji celów i zadań, przez systematyczną 
ocenę kontroli zarządczej. 

(dowód: akta kontroli str. 18-51) 

1.6. Realizacja zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
nie była w okresie 2014–2017 (do 30 września) przedmiotem audytu wewnętrznego, 
a także kontroli Komisji Rewizyjnej lub komisji właściwej ds. ochrony środowiska, 
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funkcjonującej jako organ wewnętrzny Rady Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 240,  826-879) 

Wójt Gminy Kleszczów wyjaśnił m.in.: „W latach 2014–2017 zadania z zakresu 
finansowania i realizacji zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
nie zostały wyłonione w drodze przeprowadzonej analizy ryzyka jako zadania 
priorytetowe do przeprowadzenia w danym roku. Z uwagi również na brak negatywnych 
informacji mogących mieć wpływy na dany obszar audytu lub kontroli nie zostały ww. 
zadania objęte działaniami doradczymi audytora czy kontrolą poza planem kontroli. 
(…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 1099-1104) 

1.7.W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy w Kleszczowie nie przeprowadzano 
kontroli zewnętrznych w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 124-129, 240) 

1.8. Cele i zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wskazano 
w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 2014–2017 
z perspektywą na lata 2018−2021”7.  W części VI „Aktualizacji…” pt. „Harmonogram 
realizacyjny programu ochrony środowiska”  wskazano m.in. następujące cele 
ekologiczne: 

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla zapewnienia lepszej 
ochrony środowiska oraz poprawy warunków życia mieszkańców; 

 zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej oraz 
ochrona przed powodzią; 

 utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji pyłów i gazów; 

 racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów 
odnawialnych; 

 prawidłowe gospodarowanie odpadami. 

Do każdego z ww. celów przypisano przewidziane do realizacji zadania, nie określając 
kolejności ich wykonania, wskazując jednak termin ich realizacji lub oznaczając 
poszczególne zadania jako „zadania ciągłe”. 

 (dowód: akta kontroli str. 69-123, 1599) 

1.9. Plan kont dla budżetu Gminy Kleszczów został określony zarządzeniem Wójta 
Gminy Kleszczów w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości8. W ww. Planie 
kont nie ustalono kont analitycznych umożliwiających zidentyfikowanie źródeł 
finansowania wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (w tym wydatków 
ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska będących w dyspozycji  Gminy 
Kleszczów). Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska były ujmowane 
w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90010 „Wpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska” w paragrafie 069 „Wpływy z różnych opłat”  

(dowód: akta kontroli str. 1107-1109, 1508-1584) 

                                                      
7  Aktualizacja została przyjęta (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska, Rady Gminy Kleszczów) uchwałą Nr XLVIII/460/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 
30 maja 2014. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 
2014–2017 z perspektywą na lata 2018–2021.”  

8  Zarządzenie nr 0152/51/10 z dnia 2 listopada 2010 roku (ze zm.). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W Planie kont dla budżetu Gminy Kleszczów9 nie ustalono kont analitycznych 
umożliwiających zidentyfikowane źródeł finansowania wydatków na ochronę 
środowiska i gospodarkę wodną ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
będących w dyspozycji Gminy Kleszczów oraz umożliwiających pozyskanie z ewidencji 
księgowej danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania OŚ-4g – sprawozdanie 
z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Jednocześnie, w Urzędzie Gminy w Kleszczowie prowadzona była 
szczegółowa ewidencja księgowa wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska, gdzie wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, niezależnie od źródła finansowania (w tym wydatki finansowane 
ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska) były oznakowane symbolem 
„FOŚ” plus nazwa zadania. Stosowanie w tym zakresie oznaczenia „FOŚ” plus nazwa 
zadania nie zostało uregulowane w obowiązujących w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
zasadach (polityce) rachunkowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 1107-1109, 1451-1457, 1508-1584) 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości10: 
„Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której 
mowa w ust. 1.” (w tym m.in. zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi 
głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 
pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej). 
Wójt Gminy Kleszczów wyjaśnił: „Brak wyodrębnienia w planie kont dla budżetu Gminy 
Kleszczów ewidencji analitycznej wydatków ze środków opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska nie oznacza, że dane ujęte w sprawozdaniu wprowadzone zostały 
z pominięciem ewidencji szczegółowej. 
Stosowanie symbolu „FOŚ” do „oznaczania” wydatków ponoszonych ze środków opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska nie zostało uregulowane w obowiązujących 
w Urzędzie Gminy Kleszczów zasadach zawartych w formie pisemnej.  
Niemniej jednak takie zasady zostały wypracowane i realizowane. 
Brak pisemności w powyższym nie skutkuje i nie oznacza, że sprawozdania zostały 
błędnie sporządzane, a wręcz przeciwnie dołożono wszelkiej staranności, aby 
sprawozdania były rzetelne. 
(…) do roku 2010, gdy przepisy wymagały i GFOŚiGW funkcjonował jako fundusz 
celowy istniało konto 853 „Fundusze pozabudżetowe”, które służyło do ewidencji stanu 
zmniejszeń i zwiększeń funduszy celowych (gminnego funduszu ochrony środowiska). 
Ewidencja szczegółowa prowadzona była również z uwzględnieniem podziałek 
klasyfikacji budżetowej  -  załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0152/45/08 Wójta Gminy 
Kleszczów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) 
rachunkowości. 
Po zmianie przepisów dotyczących ewidencjonowania dochodów i wydatków 
GFOŚiGW ustawodawca nie wprowadził obowiązku ewidencjonowania operacji 
gospodarczych związanych z Funduszem na wydzielonych kontach.  
Ewidencja księgowa środków z opłat i kar oraz wydatki związane z zadaniami z zakresu 
ochrony środowiska zostały ujęte w księgach rachunkowych w odpowiednich 
rozdziałach i paragrafach podziałki klasyfikacji budżetowej .  
Środki z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska były 

                                                      
9  Stanowiącym Załącznik nr 3 (A) do Zarządzenia Nr 0152/51/10 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 2 listopada 2010 

roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości (ze zm.). 
10  Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. 
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ewidencjonowane po stronie Wn konta 130 „Rozliczenia bieżące jednostki” 
w korespondencji z kontem Ma 221 ”Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 
zgodnie z polityką rachunkowości .  
Natomiast zrealizowane wydatki z zakresu ochrony środowiska ujmowane były po 
stronie Ma konta 130 w korespondencji z kontami zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”, 
zgodnie z polityką rachunkowości. 
Jednocześnie informuję, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 
z 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911), w Urzędzie Gminy w Kleszczowie planuje 
się wprowadzenie zmian w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości.  
Przeprowadzając powyższe zmiany rozważymy możliwość wprowadzenia w planie kont 
konta pozabilansowego do szczegółowej ewidencji wydatków ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.” 

(dowód: akta kontroli str.1600-1601, 1604-1607)  

2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 120.7.2015 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 
9 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Urzędu Gminy Kleszczów 
oraz procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Kleszczów nie przewidziano 
podawania daty sporządzenia Planu działalności Urzędu Gminy Kleszczów. W związku 
z powyższym brak jest możliwości określenia, kiedy sporządzono Plany działalności 
Urzędu Gminy Kleszczów na 2016 i 2017 r. (zgodnie z § 3 ww. Zarządzenia, corocznie 
w terminie do 30 listopada tworzy się Plan działalności Urzędu Gminy Kleszczów na rok 
następny zgodnie z załącznikiem nr 1). 

(dowód: akta kontroli str. 63-68 i 193-200)   

 Wójt Gminy Kleszczów, wyjaśnił m.in.: „Nie przewidziano podawania daty 
sporządzenia Planu działalności Urzędu Gminy Kleszczów z uwagi na brak 
szczegółowych uregulowań i wymagań dotyczących informacji jakie powinien zawierać 
plan działalności jednostki.” 

(dowód: akta kontroli str. 1099-1104) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Wójta w zakresie ustalenia zasad finansowania zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W ocenie NIK, ustalone w kontrolowanej jednostce 
mechanizmy kontroli zarządczej nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości, szczególnie w obszarze związanym z finansowaniem 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

2. Zapewnienie finansowania zadań związanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną 

2.1. Środki z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kleszczowie, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 
2009 r. o zmianie ustawy − Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw11 
włączone zostały do dochodów budżetu Gminy Kleszczów na 2010 r. (w kwocie 
11.913,8 tys. zł. 12) i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska 

                                                      
11  Dz. U. Nr 215, poz. 1664. 
12   Na koniec 2009 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kleszczowie nie posiadał 

zobowiązań, natomiast należności wyniosły 13,4 tys. zł i zostały umorzone w 2010 r.  
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i gospodarką wodną. 

(dowód: akta kontroli str. 1492, 1134-1135, 1593-1594, 1609-1615) 

2.2. Łącznie, w latach 2010–2017 (do 30 września) dochody z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska wyniosły 356.975,0 tys. zł, w tym w roku: 2010 r. – 33.055,2 
tys. zł, 2011 r. – 40.142,0 tys. zł, 2012 r. – 47.893,9 tys. zł, 2013 r. – 21.683,9 tys. zł, 
2014 – 49.075,7 tys. zł, 2015 r. – 57.515,9 tys. zł,  2016 r. – 56.880,1 tys. zł i w 2017 r. 
– 50.728,3 tys. zł. (do 30 września 2017 r.)13.  

 (dowód: akta kontroli str. 818-917, 1134-1135, 1179-192, 1232-1249, 1491) 

2.3. W kolejnych latach objętych kontrolą (2014 r.–30 września 2017 r.) Gmina 
Kleszczów przekazywała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi nadwyżkę, o której mowa w art. 404 ust. 1 POŚ, z tytułu 
dochodów uzyskanych w roku poprzednim. Kwoty przekazanej nadwyżki wynosiły: w 
2014 r. – 20.698.354,00 zł14, w 2015 r.  – 48.175.836,00 zł15, w 2016 r. – 56.639.335,00 
zł16 i w 2017 r. – 56.052.941,00 zł17. 
Ww. kwoty nadwyżek zostały przekazane na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi terminowo i w kwotach obliczonych według 
wzoru załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g. 

(dowód: akta kontroli str. 210—213, 235-239, 558-561, 583-607, 1586) 

2.4. Nadwyżka każdorazowo została obliczona w sposób wskazany we wzorach 
sprawozdań określanych  w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich 
wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej na dany rok, tj. za rok 2013 – przy uwzględnieniu średniej krajowej 
dochodów przypadających na jednego mieszkańca gminy z roku poprzedzającego rok, 
za który obliczana była nadwyżka, za lata 2014−2016 – przy uwzględnieniu średniej 
krajowej dochodów przypadających na jednego mieszkańca gminy z roku, za który 
obliczana była nadwyżka. 
Do wyliczenia ww. kwot nadwyżki przyjęto dane z ewidencji ludności, dotyczące liczby 
ludności w Gminie Kleszczów na koniec poszczególnych lat. 

(dowód: akta kontroli str. 591-598, 600-607, 1617-1619)  

2.5. W poszczególnych latach okresu 2010–2017 (do 30 września 2017 r.) Gmina 
Kleszczów dysponowała następującymi kwotami ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska: 2010 r. – 17.099,3 tys. zł, 2011 r. – 13.831,8 tys. zł 
(z tego 5.702,1 tys. zł z 2010 r.), 2012 r. – 8.762,5 tys. zł (z tego 0,6 tys. zł z 2011 r.), 
2014 r. – 28.377,3 tys. zł, w 2015 r. – 20.068,8 tys. zł (z tego 10.283,3 tys. zł z roku 
2014 r.), 2016 r. – 240,8 tys. zł. Powyższe kwoty stanowią sumę środków 
z likwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystanych w roku 
poprzednim, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w danym roku, 
pomniejszonych o wartość nadwyżki za rok poprzedni. W latach 2013 i 2017 Gmina, po 
opłaceniu nadwyżki, o której mowa w art. 404 ust. 1 POŚ, nie dysponowała środkami 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań własnych z zakresu 

                                                      
13  Wpływy te stanowiły odpowiednio od 9,3% (w 2013 roku) do 21,3 % (w 2015 roku) ogółu dochodów budżetu 

Gminy. 
14  Kwota przekazana w dniu 13 sierpnia 2014 r. 
15  Kwota przekazana w dniu 13 sierpnia 2015 r. 
16  Kwoty przekazana w dniu 16 sierpnia 2016 r. 
17  Kwota przekazana w dniu 14 sierpnia 2017 r. 
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ochrony środowiska i gospodarki wodnej18. 
(dowód: akta kontroli str. 1134-1135) 

2.6. W okresie 2010–2017 (do 30 września 2017 r.) Gmina Kleszczów dysponowała 
środkami własnymi, przeznaczonymi na zadania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w kwocie 53.006,8 tys. zł (z tego w latach 2014 r.– 30 września 
2017 r. – 34.740,4 tys. zł.). 
W latach 2013−2017 (do 30 września) Gmina Kleszczów nie uzyskała wpływów 
wymienionych w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4g (sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, 
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej)19. 
W sprawozdaniu Oś-4g za 2013 r. (korekta nr 1 z dnia 4 marca 2015 r.) wykazano 
wpływy w wierszu 6 − inne (niewymienione w wierszach od 3 do 5) kwotę 25.198,0 tys. 
zł. Kwota ta stanowiła środki własne Gminy Kleszczów, niezbędne do pokrycia 
wydatków (wpłata nadwyżki, o której mowa w art. 404 ust. 1 POŚ z tytułu dochodów 
uzyskanych w roku poprzednim, do WFOŚiGW). W 2017 r. środki niezbędne do 
pokrycia wpłaty nadwyżki stanowiły kwotę 5.324,7 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 201-206, 1134-1135, 1263-1266)  

2.7. Łącznie w okresie 2014 r.–2017 (do 30 września), na zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej Gmina Kleszczów wydatkowała 72.698,6 tys. zł20 
(z tego w 2014 r. – 17.648,6 tys. zł, w 2015 r. – 38.883,3 tys. zł, w 2016 r. – 10.426,1 
tys. zł i w 2017 r. (do dnia 30 września) – 5.740,6 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 1136) 

2.8. Wydatki na ten cel ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska wyniosły 37.958,2 tys. zł21 (z tego: w 2014 r. – 17.648,6 tys. zł, w 2015 r. – 
20.068,8 tys. zł, w 2016 r. – 240,8 tys. zł.). W 2017 r. (do dnia 30 września) Gmina 
Kleszczów nie realizowała wydatków ze środków opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 918-997, 1136, 1152-1178) 

2.9. W latach  2014–2017 (do 30 września) wystąpił jeden przypadek, w 2014 r., 
niewydatkowania dostępnej puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska. Dotyczyło to kwoty 10.728,7 tys. zł. Przyczyną jej niewykorzystania 
w 2014 r. była konieczność zgromadzenia środków na realizację w 2015 r. zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których wysokość finansowania 
przekraczała wartość środków, którymi dysponowała jednostka w danym roku. Kwota 
niewykorzystana w 2014 r. została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1134-1136) 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Wójta w zakresie zapewnienia 
finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

                                                      
18  W roku 2013 Gmina przeznaczyła 25.198,0 tys. zł ze środków własnych na wpłatę nadwyżki do WFOŚiGW, 

a w roku 2017 (do 30 września) przeznaczono na ten cel 5.324,7 tys. zł. 
19  W przypadku sprawozdania OŚ-4g za 2016 r. – w wierszu 7. 
20  Co stanowiło 8,1% ogółu wydatków budżetu Gminy Kleszczów w ww. okresie (892.540,0 tys. zł.). 
21  Tj. 52,2% całkowitej kwoty środków wydatkowanych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w latach 2010-2017. 
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3. Legalność, gospodarność i efektywność wydatkowania 
środków na zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną, w tym środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

3.1. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną były 
corocznie uwzględniane w uchwałach budżetowych, podejmowanych przez Radę 
Gminy Kleszczów na poszczególne lata okresu 2014−201722. Zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ujęte w uchwałach budżetowych na lata 
2014–2017 dotyczyły realizacji celów zapisanych w „Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 2014–2017 z perspektywą na lata 
2018−2021”. W uchwałach tych nie wyszczególniono wprost wydatków, których 
planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska. 

(dowód: akta kontroli, str. 69-123, 1107-1109, 1292-1318) 

3.2. Gmina Kleszczów realizowała wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, przewidziane w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Kleszczów na lata 2014–2017 z perspektywą na lata 2018−2021”, finansowane m.in. ze 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 1105-1106) 

3.3. Gmina Kleszczów w okresie 2014−2017 (do 30 września) na zadania własne 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowała 26.043,4 tys. zł 

(35,8%) oraz na dotacje  46.655,2 tys. zł (64,2%). 

(dowód: akta kontroli str. 1226-1231) 

3.4. Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w  2014 r. 
– 17.648,6 tys. zł i zostały przeznaczone na następujące zadania: wykaszanie rowów –  
3,7 tys. zł, budowę systemów nawadniania trawników – 17,7 tys. zł, rozbudowę sieci 
wodociągowej – 994,9 tys. zł, rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 
1.673,3 tys. zł, budowę ujęcia wody w Bogumiłowie – 79,6 tys. zł, rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 933,5 tys. zł, likwidację dzikich wysypisk 
śmieci – 2,6 tys. zł, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy  – 1.354,4 tys. zł 
(w tym m.in. zamiatanie dróg i sprzątanie poboczy – 583,8 tys. zł, utrzymanie czystości 
na przystankach i czyszczenie słupów ogłoszeniowych – 157,4 tys. zł, koszenie 
poboczy dróg – 487,7 tys. zł i opróżnianie koszy ulicznych – 104,4 tys. zł), zakup drzew, 
krzewów oraz sadzonek leśnych – 46,9 tys. zł, projektowanie, urządzanie i utrzymanie 
terenów zielonych – 897,9 tys. zł, rozbudowę sieci gazowej (gazyfikację gminy) –
1.228,2 tys. zł,  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup i montaż urządzeń 
wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję 
zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kleszczów – 
10.406,3 tys. zł, konkurs na najschludniejszą posesję w Gminie Kleszczów – 5,0 tys. zł, 
propagowanie wiedzy ekologicznej – edukacja i szkolenia – 4,6 tys. zł.  
Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r. i 2016 r. 
(odpowiednio 20.068,8 tys. zł i 240,8 tys. zł) zostały w całości przeznaczone na 

                                                      
22  Tj. w uchwale Nr XLIV/428/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Kleszczów na 2014 r., w uchwale nr III/19/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 22 grudnia 
2014 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kleszczów na 2015 r., w uchwale nr XVI/158/2015 Rady Gminy 
Kleszczów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kleszczów na 2016 r. i w uchwale 
nr XXVIII/256/2016 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy 
Kleszczów na 2017 r. Uchwały budżetowe oraz uchwały dotyczące zmian w budżecie Gminy Kleszczów 
poprzedzone były uzyskaniem opinii Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 
Kleszczów. 
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dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. na zakup i montaż urządzeń 
wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję 
zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kleszczów. 

(dowód: akta kontroli str. 1137-1151, 1250, 1458-1490, 1587-1589, 1598) 

3.5. W wyniku wydatkowania z budżetu Gminy Kleszczów środków na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej osiągnięto m.in. następujące efekty 
rzeczowe: 

 przedsięwzięcia związane z ochroną wód (art. 400a ust. 1 pkt 2 POŚ) – m.in. 
wykonanie 1.275,3 mb kanalizacji deszczowej w m. Łuszczanowice Huby, 
wykonanie sieci wodociągowej o długości 1.107,3 mb, sieci kanalizacji sanitarnej 
o długości 795,0 mb i kanalizacji deszczowej o dł. 1.465,5 mb w m. Łuszczanowice 
w 2014 r.; wykonanie sieci wodociągowej o długości 6.693,3 mb, kanalizacji 
sanitarnej o długości 7.669,2 mb, rurociągu tłocznego o długości 3.458,2 mb 
i kanalizacji deszczowej o długości 7.002,13 mb (miejscowość Czyżów) w 2015 r.; 
sieć wodociągowa o długości: 922 mb w m. Rogowiec, 766 mb w m. Łękińsko, 
130 mb w m. Kleszczów i 295 mb w m. Bogumiłów w 2016 r.; odprowadzenie wód 
opadowych do rzeki Widawki w m. Czyżów, wykonanie 25 szt. przyłączy 
wodociągowych i 19 szt. przyłączy kanalizacyjnych w 2017 r.; 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (art. 400a ust. 1 pkt 21 POŚ) – m.in. 
rozbudowa sieci gazowej (m. Wolica – 214 m, m. Łękińsko – 1.521m, 
m. Łuszczanowice – 1.105 m) w 2014 r.,  rozbudowa sieci gazowej w m. Kleszczów 
(468,3 m) i m. Wolica (162,8 m) w 2015 r., przebudowa i rozbudowa sieci gazowej 
w Łękińsku o długości 636,8 m w 2016 r. i rozbudowa sieci gazowej (290 m 
w m. Bogumiłów) w 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 131, 1226-1231) 

3.6. W okresie 2014–30 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
przeprowadzono łącznie 28 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zadania ujęte do 
finansowania w całości lub w części w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska), z tego 20 postępowań przeprowadzonych w trybach określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych23 (zwanej dalej 
upzp) i osiem postępowań udzielonych zgodnie z art. 4 ust. 8 upzp. 

(dowód: akta kontroli str. 1280-1282) 

Analizą objęto cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych (po jednym 
z każdego roku z lat 2014–2017), tj. zamówienie pt. „Dostawa, posadzenie i pielęgnacja 
roślin ozdobnych na terenie Gminy Kleszczów” (wartość udzielonego zamówienia 
60.185,16 zł brutto), udzielone zgodnie z art. 4 ust. 8 upzp oraz trzy zamówienia 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, tj. zamówienie pt. „Odprowadzanie wód 
opadowych z drogi Nr 12 i 13 (kanalizacja deszczowa) w Czyżowie do rzeki Widawki” 
(wartość udzielonego zamówienia 136.231,70 zł brutto), zamówienie pt. „Budowa dróg 
powiatowych i gminnych długości 2.784 mb wraz z infrastrukturą w Łękińsku” (wartość 
zamówienia 17.833.265,84 zł brutto) i zamówienie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej 
Kleszczów – Łuszczanowice oraz budowa drogi gminnej w Łękińsku – wraz 
z infrastrukturą techniczną” (dwie części o wartości udzielnego zamówienia 
odpowiednio 6.047.910,00 zł  i 7.538.416,61 zł brutto). 
Analiza ww. zamówień nie wykazała naruszeń przepisów upzp i uregulowań 
wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. 

(dowód: akta kontroli str. 1319-1450,1493-1494, 1496-1507) 

                                                      
23  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
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3.7. Ogółem, w okresie 2014−2017 (30 września) udzielono 2.611 dotacji na zadania 
inwestycyjne, określone w art. 400a pkt 21 POŚ, w tym na dofinansowanie zakupu 
i montażu: ogniw fotowoltaicznych – 1.179 dotacji, wentylacji mechanicznej – 242 
dotacji, pomp ciepła – 579 dotacji, kotłów grzewczych na gaz – 421 dotacji, kotłów na 
pelet – sześć dotacji, kominków z płaszczem wodnym – jedną dotację, kolektorów 
słonecznych – 34 dotacje, turbin wiatrowych  – 149 dotacji.  Wydatki na ten cel wyniosły 
10.406,3 tys. zł w 2014 r. (w całości sfinansowane ze środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska), 32.338,4 tys. zł w 2015 r. (z tego 20.068,8 tys. zł ze 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), 2.691,6 tys. zł w 2016 r. (z tego ze 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 240,8 tys. zł) a w 2017 r. (do 
30 września 2017 r.) – 1.219,0 tys. zł (sfinansowane w całości ze środków własnych).  

(dowód: akta kontroli str. 131, 1137-1138, 1173) 

3.8. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb udzielenia dotacji i sposób 
jej rozliczenia zostały wskazane w Uchwale nr XLII/395/2013 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków 
budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje 
zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów oraz 
w uchwałach zmieniających postanowienia tej uchwały24. Zgodnie z postanowieniami 
ww. uchwały istniała możliwość dotowania  (dofinansowania) zakupu i montażu 
urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń (kolektorów słonecznych, pomp 
ciepła dwufunkcyjnych CWU i CO, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ogniw 
fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, kotłów grzewczych na gaz, urządzeń grzewczych 
i kominków z płaszczem wodnym na biomasę w tym pelet i pomp ciepła CWU) 
w budynkach położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Kleszczów.  
W ww. uchwale nie zawarto zapisu uniemożliwiającego uzyskanie dotacji na zakup 
i montaż urządzeń (ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych) na dachach 
budynków pokrytych eternitem (tj. pokryciem dachowym zawierającym azbest). 

(dowód: akta kontroli str. 1105-1106) 

3.9. Badaniem szczegółowym objęto dokumentację czterech dotacji udzielonych 
w latach 2014−2017 (po jednej z każdego roku) na następujące zadania: 

 dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych w kwocie 20,0 tys. zł 
(umowa nr OŚG.3153.1.106.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.); 

 dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych w kwocie 70,0 tys. zł 
(umowa nr OŚG.3153.1455.2015 zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową w dniu 
2 października 2015 r.); 

 dofinansowanie zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
w kwocie 20,0 tys. zł (umowa nr OŚG.3153.1.22.2016 z 24 czerwca 2016 r.); 

 dofinansowanie zakupu i montażu kotła gazowego w kwocie 8,0 tys. zł (umowa 
nr OŚG.3153.1.8.2017 z dnia 8 marca 2017 r.). 

Analiza wykazała, że:  

3.10. Dotacji udzielono (uprawnionym podmiotom) każdorazowo na podstawie umowy. 
W umowach tych określano m.in. wysokość dotacji i opis zakresu rzeczowego zadania, 
na które dotacja została przyznana, termin wykorzystania dotacji (nie dłuższy niż 

                                                      
24  Rada Gminy Kleszczów dokonywała zmian postanowień uchwały Nr XLII/395/2013 Rady Gminy Kleszczów 

z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów 
zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy 
Kleszczów uchwałami z: 30 maja 2014 r., 14 listopada 2014 r., 16 czerwca 2015 r., 9 grudnia 2015 r., 2 marca 
2016 r., 30 czerwca 2016 r. i 20 grudnia 2016 r. 
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31 grudnia danego roku budżetowego) oraz termin i sposób rozliczenia dotacji oraz 
termin zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. 

3.11. Analizowane cztery dotacje na łączną kwotę 118 tys. zł. zostały udzielone zgodnie 
z warunkami określonymi w Uchwale Nr XLII/395/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 
20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu 
Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń 
w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów (ze zm.). 

3.12. Udzielone dotacje zostały terminowo rozliczone i wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem.  

3.13. W przypadku każdej z czterech poddanych analizie dotacji przedstawiciele 
Komisji Oceny Wniosków ds. urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej 
(Komisja powołana przez Wójta Gminy Kleszczów) dokonywali oględzin na miejscu 
zainstalowania urządzeń i potwierdzali w Protokole zamontowanie instalacji, 
każdorazowo sporządzano również dokumentację fotograficzną wykonanego zadania25. 

(dowód: akta kontroli str. 366-465) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W latach 2014−2016 Gmina Kleszczów udzieliła 33 dotacji26 w łącznej kwocie 660 
tys. zł na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, które zostały 
zamontowane na dachach budynków pokrytych materiałami zawierającymi azbest 
(płyty eternitowe). 
Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachach pokrytych materiałem 
zawierającym azbest (eternit) mogło powodować naruszenie tego materiału 
(ze względu na konieczność dokonania zakotwienia modułów ogniw fotowoltaicznych 
w dachach pokrytych eternitem) i uwolnienie szkodliwych włókien azbestowych do 
powietrza, co mogło stanowić naruszenie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest27, 
który stanowi: „Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w sposób 
umożliwiający emisję azbestu do środowiska jest niedopuszczalne.” 
Ponadto, w ocenie NIK dofinansowywanie montażu ww. urządzeń na dachach 
pokrytych materiałami zawierającymi azbest było sprzeczne z  postanowieniami 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Kleszczów na lata 2014−2032”28. W ww. Programie podano: „Nadrzędnym 

                                                      
25  Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu 

urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów 
(stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/395/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. 
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń 
ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów): „2. Po złożeniu 
dokumentacji rozliczeniowej przez podmiot, Komisja przeprowadza oględziny w celu sprawdzenia 
i udokumentowania wykonania zadania.  

3.  Otrzymujący dofinansowanie wyraża zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanej przez niego 
instalacji, oraz upoważnia Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wykorzystania jej m.in. w celach 
promocyjnych, tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania na stronie internetowej, 
itp.” 

26  Podstawą udzielenia dotacji była uchwała nr XLII/395/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. 
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń 
ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów. 33 dotacje na 
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych stanowiły 3% dotacji na ten cel, udzielonych w latach 2014−2016 (1108 
dotacji). 

27  Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm. 
28  Stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/497/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 września 2014 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kleszczów 
na lata 2014-2032.” 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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długoterminowym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Kleszczów na lata 2014−2032" jest: „Wyeliminowanie szkodliwego 
wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem u mieszkańców 
Gminy Kleszczów oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko 
naturalne. Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w krajowym 
"Programie (…)” Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej 
(okres ok. 18 lat) poprzez usunięcie do 2032 roku z terenu gminy stosowanych od wielu 
lat wyrobów zawierających azbest.”. 
Dopuszczenie przez Gminę Kleszczów do montażu ogniw fotowoltaicznych na dachach 
pokrytych eternitem zawierającym azbest spowoduje w przyszłości poniesienie 
dodatkowych kosztów związanych z demontażem instalacji przed usunięciem 
szkodliwego pokrycia dachowego. W związku z powyższym udzielenie 33 dotacji 
w łącznej kwocie 660 tys. zł na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw 
fotowoltaicznych, które zostały zamontowane na dachach budynków pokrytych 
materiałami zawierającymi azbest, należy ocenić jako działanie niegospodarne.  

(dowód: akta kontroli str. 241-365, 562-582, 813-825, 1007, 1112-1133) 

Wójt Gminy Kleszczów wyjaśnił m.in.: „Tut. Organ jest świadomy, iż zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) – niedopuszczalne jest 
wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający 
emisję azbestu do środowiska. Stąd też przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi 
zostanie przygotowana informacja dla potencjalnych beneficjentów dotacji 
o szkodliwości montowania urządzeń na pokryciach dachowych zawierających azbest. 
Jednakże samo ograniczenie co do braku możliwości montażu urządzeń na azbeście, 
nie przyczyni się do zmniejszenia ilości azbestu na terenie Gminy, a co za tym idzie nie 
zmniejszy jego wykorzystania w gospodarstwach domowych, a jedynie może wpłynąć 
negatywnie na efekty udzielanych przez tut. Organ dotacji w zakresie - ochrony 
powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej 
przyjaznych dla środowiska nośników energii. (…) 
Podkreślić należy, iż każda z uchwał określająca zasady dofinansowania realizuje 
w zamierzeniu konkretny, odrębny cel. Gminy wdrażają programy usuwania azbestu 
oraz programy zmierzające do poprawy jakości powietrza. Zatem nie wydaje się, iżby 
,,mieszanie'' czy też ,,kumulowanie'' celów, które zamierza się osiągnąć w jednej 
uchwale przyczyniło się w jakikolwiek sposób do osiągnięcia większej efektywności, 
a jedynie mogłoby w sposób negatywny wpłynąć na realizacji pozostałych celów 
z zakresu ochrony środowiska, które realizuje gmina.” 

(dowód: akta kontroli str. 1600-1601, 1604-1607) 

Ponadto Wójt Gminy Kleszczów, wyjaśnił: „Problem eliminacji wyrobów azbestowych 
z nieruchomości jest w gminie Kleszczów obserwowany i analizowany. Gmina prowadzi 
działania polegające na odbiorze eternitu z każdej posesji, która zgłosi taką potrzebę. 
Wiedza na temat takiej formy pomocy jest w gminie powszechna. Wielokrotnie problem 
usunięcia azbestu z posesji był tematem spotkań z mieszkańcami (zebrań wiejskich), 
rozmów z osobami przychodzącymi do urzędu np. z prośbą o odbiór eternitu, czy 
występującym o dotacje.  
Tut. organ nie widzi podstaw do zmuszenia właścicieli do usuwania pokryć 
eternitowych, a uzależnianie otrzymania dotacji od likwidacji azbestu byłoby uznane za 
niesprawiedliwe. Przy finansowaniu ogniw fotowoltaicznych istotny jest osiągnięty efekt 
ich działania. Dach stodoły jest zwykle najlepiej wyeksponowaną na słońce 
powierzchnią na całej posesji. W naszej opinii wprowadzenie ograniczenia w postaci 
zakazu montażu na eternicie nie przyniesie zamierzonego efektu, czyli wcześniejszego 
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demontażu eternitu, a jedynie utrudni lub całkiem uniemożliwi właścicielowi efektywne 
wykorzystanie dotacji. Ponadto zaznaczyć należy, że na etapie składania wniosku 
o dofinansowanie, tut. Organ nie posiada informacji czy dach na którym będzie 
montowane urządzenie pokryty jest eternitem. 
Dodać należy, że zamontowanie ogniw ponownie po wymianie dachu nie jest 
znaczącym kosztem w porównaniu z kosztem wymiany całego dachu i jeśli będą one 
nadal sprawne to zapewne nie będą w przyszłości przeszkodą w wymianie poszycia 
dachowego. Zostaną one zamontowane ponownie na nowym dachu.  
Argumentem użytkowników budynków jest bardzo wysoki koszt nowego poszycia 
dachowego, najczęściej z koniecznością wymiany całej konstrukcji dachu, 
dokumentacją projektową itp. Jeszcze większy problem jest z budynkami 
gospodarczymi, często już niepotrzebnymi w takich rozmiarach. W bardzo wielu 
przypadkach koszty rozbiórki przekraczają możliwości finansowe mieszkańców, albo są 
dla nich bezzasadne. Należy zwrócić uwagę, że rozbiórka budynku wiąże się ze 
skomplikowaną procedurą administracyjną oraz związanymi z tym wysokimi kosztami.  
Okazuje się, że propozycja dodatkowego wsparcia w demontażu nie jest oczekiwana, 
najczęściej jest odrzucana gdyż komplikuje dalszy proces wymiany dachu. Właściciele 
oczekują znaczącego wsparcia w wymianę dachu na nowy. Nawet, gdyby takie 
działania zostały ocenione jako możliwe do realizacji i wdrożone, to nie rozwiążą one 
problemu budynków gospodarczych, na których spoczywa zdecydowana większość 
azbestu.” 

(dowód: akta kontroli str. 1099-1104) 

NIK zauważa również, że w innych jednostkach samorządu terytorialnego na terenie 
Polski funkcjonuje zastrzeżenie, że instalacje fotowoltaiczne nie mogą być montowane 
na dachach z materiałów zawierających azbest. 
Wójt Gminy Kleszczów wyjaśnił w ww. zakresie: „Gmina Kleszczów jest jedną 
z pierwszych gmin, która przyznawała dofinansowanie do tak wielu różnych urządzeń. 
W 2013 r. przyjęto nową uchwałę (nr XLII/395/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 
20 listopada 2013 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy 
Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń 
w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów) ze względu na wzrost 
zainteresowania mieszkańców montażem kotła gazowego. Urządzenia typu ogniwa 
fotowoltaiczne czy pompy ciepła nie były popularne przez wzgląd na bardzo wysokie 
ceny tych urządzeń w ówczesnym momencie i pilniejsze potrzeby mieszkańców 
w zakresie kotłów gazowych czy kolektorów słonecznych, które zajmują niewielkie 
połacie dachowe i zwykle są montowane w obrębie domu. Dopiero czynniki takie, jak 
poszerzenie przez Radę Gminy ilości możliwych do montażu urządzeń do 3 oraz 
większa ich dostępność, a zarazem spadek cen spopularyzował te urządzenia i w roku 
2014, a następnie w 2015 wzrosła ilość wniosków. Rada Gminy podejmując kolejne 
uchwały czy wprowadzając zmiany do uchwały obowiązującej, nie przewidziała braku 
możliwości otrzymania dotacji dla instalacji montowanych na dachach pokrytych 
eternitem. Wójt, jako organ wykonawczy wykonywał uchwałę według zasad przyjętych 
w uchwale przez Radę Gminy. W zakresie swojej inicjatywy uchwałodawczej, Wójt nie 
widział zasadności wprowadzenia takiego ograniczenia, ponieważ ogniwa 
fotowoltaiczne nie muszą być montowane na dachach budynków, zatem 
w konsekwencji nie spowodowałoby to zmniejszenia ilości dachów pokrytych eternitem, 
a jedynie sprowadziłoby do montażu ogniw fotowoltaicznych na gruncie - w obrębie 
posesji. Aby osiągnąć zamierzony cel - jakim w tym przypadku było by zmniejszenie 
ilości eternitu na terenie gminy, należałoby jednocześnie wprowadzić ograniczenie do 
braku możliwości montażu ogniw fotowoltaicznych na gruncie, lub na innym budynku 
np. gospodarczym, co w tym przypadku nie znajdowałoby żadnego uzasadnienia, 
a byłoby wysoce niesprawiedliwe.  
Podkreślić należy, iż każda z uchwał określająca zasady dofinansowania realizuje 
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w zamierzeniu konkretny, odrębny cel. Gminy wdrażają programy usuwania azbestu 
oraz programy zmierzające do poprawy jakości powietrza. Nie wydaje się, iżby 
,,mieszanie'' czy też ,,kumulowanie'' celów, które zamierza się osiągnąć w jednej 
uchwale przyczyniło się w jakikolwiek sposób do osiągnięcia większej efektywności. Jak 
podkreślono wcześniej likwidacja pokryć eternitowych to cel, którego - ze względu na 
wysokość kosztów budowy nowego pokrycia dachowego - nie da się osiągnąć 
w drodze wprowadzenia ograniczeń w dofinansowywaniu paneli umiejscowionych na 
dachach. Jedynym efektem byłoby zatem ograniczenie wniosków o dofinansowanie 
montażu paneli lub ich montaż na terenie obok zasilanych budynków. Przy 
jednoczesnym braku podstaw prawnych do dofinansowania budowy nowych pokryć 
dachowych osiągnąć będzie można co najwyżej obniżenie efektywności wdrożonego 
już programu. (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 1253-1262, 1616) 

2. W 2014 r. Urząd Gminy w Kleszczowie wydatkował ze środków opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska kwotę 1.229,0 tys. zł na następujące zadania: zamiatanie 
dróg i sprzątanie poboczy (583,8 tys. zł), utrzymanie czystości na przystankach 
i czyszczenie słupów ogłoszeniowych (157,4 tys. zł) i koszenie poboczy dróg (487,8 tys. 
zł). Jako podstawę dokonania tych wydatków wskazano art. 400a ust. 1 pkt 42 POŚ, 
zgodnie z którym finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje inne 
zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska29. 

 (dowód: akta kontroli str. 203, 1137-1151, 1250, 1458-1490) 

Wójt Gminy Kleszczów, wyjaśnił: „Wydatki (…) według naszej oceny, mieszczą się 
w szeroko rozumianym pojęciu zadań służących ochronie środowiska. Jednym z takich 
zadań jest utrzymanie czystości poprzez niwelowanie możliwości zanieczyszczenia 
środowiska odpadami, które powstają w przestrzeni publicznej: na drogach, na 
przystankach, placach itd. Niewątpliwie utrzymanie we właściwym stanie rowów 
przydrożnych, które pełnią ważną funkcję w gospodarce wodnej jako urządzenia 
służące odprowadzaniu wód opadowych zarówno z dróg jak i z terenów przyległych 
mieści się w pojęciu gospodarki wodnej.”   

 (dowód: akta kontroli str. 1255-1262) 

W ocenie NIK nie było podstaw do sfinansowania ww. zadań ze środków opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, ponieważ nie można ich uznać jako inne zadania służące 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego 
rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska. Pojęcie zrównoważonego rozwoju 
zostało określone w art. 3 pkt 50 POŚ: poprzez zrównoważony rozwój rozumie się 
rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Należy 
zauważyć, że zamiatanie dróg i sprzątanie oraz koszenie poboczy sprowadza się do 
zabezpieczenia pasa drogowego, a nie do ochrony środowiska. Również czyszczenie 
słupów ogłoszeniowych i przystanków nie jest związane z ochroną środowiska, w tym 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych. 
Ponadto w 2014 r. ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano 

                                                      
29 Zgodnie z art. 403 ust. 2 POŚ do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie 
mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody 
budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.  
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spektakle dotyczące segregacji odpadów (w kwocie 4,6 tys. zł), podczas gdy, zgodnie 
z art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach30: „. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 4) edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.” 

(dowód: akta kontroli str. 203, 1137-1151, 1250, 1458-1490) 

Wójt Gminy Kleszczów, wyjaśnił: „Zadanie pn. „propagowanie wiedzy ekologicznej, 
edukacja” funkcjonuje w wydatkach budżetowych na podstawie art. 400a pkt 32 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z późn. zm.) 
zgodnie z którym finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 
edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju.  
W ramach tego zadania prowadzone są wszechstronne działania związane z edukacją 
ekologiczną, dotyczące rozmaitych dziedzin ochrony środowiska, w tym 
gospodarowania odpadami. Zadanie to było realizowane przez gminę znacznie 
wcześniej, niż znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
i wprowadzono nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi. Właściwe 
postępowanie z odpadami komunalnymi było traktowane w gminie, jako integralna 
część ochrony środowiska, połączona z ochroną powietrza, krajobrazu, czystości wód 
gruntowych.  Po nowelizacji ustawy z dnia  13 września 1996  r.  o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.  z późn. zm.) w tutejszej gminie prowadzone 
były działania edukacyjne stricte ukierunkowane na wyjaśnienie nowych reguł 
postępowania z odpadami. Znaczna ich część była prowadzona „bezkosztowo” tzn. 
przez pracownika Urzędu poprzez udział w zebraniach wiejskich, podczas obrad Rady 
Gminy, poprzez artykuły i broszury w biuletynie gminy, na stronie internetowej, 
rozsyłanie do sołectw itp. Ponadto podmiot odbierający odpady komunalne w ramach 
zamówienia publicznego miał szereg zadań związanych z edukacją ekologiczną 
w zakresie swojego zadania, takich, jak opracowanie broszur, udział w masowych 
imprezach gminnych ze stanowiskiem poświęconym właściwej segregacji odpadów 
z konkursami i materiałami. W naszej ocenie przepis art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach służy umożliwieniu sfinansowania 
koniecznych szerokich działań edukacyjnych tym samorządom, które nie mają 
odpowiednich środków na przedmiotowe działania, ale nie obliguje ich, aby rozdzielać 
wypracowane  już wcześniej zadania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska na 
różne źródła finansowania. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zasadne jest 
prowadzenie edukacji ekologicznej, odnosząc się do wielu aspektów, np. prawidłowe 
gospodarowanie odpadami bezpośrednio wpływa na  ochronę powietrza i krajobrazu, 
a także czystość wód podziemnych. Trudno rozstrzygnąć, czy przeciwdziałanie paleniu 
śmieci w domowych paleniskach jest ochroną powietrza, czy raczej edukacją 
odpadową. Edukacja skierowana przeciwko zaśmiecaniu lasów służy ochronie 
przyrody, a nie uczy wprost segregacji odpadów. Dzielenie zadań edukacyjnych na te, 
które służą gospodarce odpadami i pozostałe jest, w naszej ocenie, zabiegiem 
niepotrzebnym.” 

(dowód: akta kontroli str. 1600-1601 i 1604-1607) 

3. W Urzędzie Gminy w Kleszczowie nie dokumentowano przeprowadzenia w okresie 
2014–2017 (do 30 września) kontroli sposobu eksploatacji urządzeń objętych dotacją 
(dotyczy urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na 
terenie Gminy Kleszczów, na których zakup i montaż przekazano dotację z budżetu 
Gminy Kleszczów). 

                                                      
30  Dz. U. z 2017 r., poz. 1289. 
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W § 6 ust. 1 umów dotyczących udzielenia dotacji zawartych z beneficjentami, którym 
udzielono dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów do zakupu i montażu 
urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie 
Gminy Kleszczów zawarto postanowienie, że w okresie 5 lat od daty przyznania 
dofinansowania Gmina może dokonać kontroli sposobu eksploatacji urządzeń objętych 
dotacją. Zgodnie z tym postanowieniem, kontrole przeprowadzają pracownicy Urzędu 
Gminy, będący członkami Komisji powołanej przez Wójta Gminy, na podstawie 
upoważnienia Wójta Gminy. Kontrole takie zostały również przewidziane w § 11 ust. 1 
Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu 
urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie 
Gminy Kleszczów (będącego Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XLII/395/2013 Rady 
Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad 
dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń 
ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy 
Kleszczów oraz w uchwałach zmieniających postanowienia tej uchwały).   
W okresie objętym kontrolą członkowie Komisji Oceny Wniosków przeprowadzali 
oględziny, o których mowa w § 16 ust. 2 ww. Regulaminu (§ 16 ust. 2, po zmianach 
wprowadzonych w dniu 2 marca 2016 r., stanowi: „Po złożeniu dokumentacji 
rozliczeniowej przez podmiot, Komisja jest upoważniona do przeprowadzenia oględzin 
w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania”). Wyniki tych oględzin były 
prezentowane w protokołach, w których przedstawiciele Komisji Oceny Wniosków 
potwierdzali zamontowanie instalacji, na których zakup i montaż przekazano dotacje. 
We wzorze protokołu stosowanym przez Komisję Oceny Wniosków brak jest 
sformułowań dotyczących przeprowadzania kontroli sposobu eksploatacji urządzeń 
objętych dotacją. 
Z wyjaśnień Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków ds. 
finansowania urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń, powołanej przez Wójta 
Gminy Kleszczów) wynika, że Komisja przeprowadzała kontrole dotyczące sposobu 
eksploatacji urządzeń objętych dotacją, jednakże nie został to ujęte w stosowanym 
przez Komisję wzorze protokołu i brak jest informacji o kontroli sposobu eksploatacji 
urządzeń w sporządzanych protokołach. 
Wójt Gminy Kleszczów, wyjaśnił: „(…) w świetle przyjętych zasad udzielania 
dofinansowania w Gminie Kleszczów, słowa kontrola i oględziny są równoważne, a co 
za tym idzie zarówno w Regulaminie dofinansowania jak i innych dokumentach 
gromadzonych podczas procedury przyznawania dotacji, słowa te stosowane są 
zamiennie.  Cel w obu przypadkach jest taki sam – skontrolowanie zarówno wykonania 
zadania jak również w miarę możliwości sprawdzenie poprawności działania 
urządzenia. Zatem zwykle czynności przeprowadzone w miejscu wykonania zadania 
przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania urządzeń ograniczających emisję 
zanieczyszczeń”, mają charakter o którym mówi § 11 oraz § 16 Regulaminu 
dofinansowania. Procedura stosowana podczas udzielania dotacji w ramach 
obowiązującego w naszej Gminie Regulaminu dofinansowania jest niezależna od 
przepisów zarówno Ordynacji Podatkowej jaki i Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego, zatem definicje kontroli/oględziny stosowane w powyższych 
przepisach nie mają bezpośredniego zastosowania podczas czynności podejmowanych 
w ramach udzielonych dotacji. 
Z uwagi na fakt, że dotacje w zdecydowanej większości dotyczą osób fizycznych i są 
bardzo powszechne na terenie gminy Kleszczów, Komisja stara się stosować środki 
maksymalnie proste i czytelne dla beneficjentów unikając w miarę możliwości 
stosowania skomplikowanych procedur. Dzięki takiej formie Komisja może działać 
sprawniej i skuteczniej w ocenie sposobu wykorzystania dotacji, a co za tym idzie ma 
możliwość szybkiej reakcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Zaznaczyć 
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należy, że przeprowadzone na nieruchomościach czynności sprawdzające nie 
wyczerpują możliwości prowadzenia ponownych  kontroli/oględzin poszczególnych 
dotacji.”  

 (dowód: akta kontroli str. 443, 1099-1106, 1255-1257, 1602-1603) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień Wójta Gminy Kleszczów, zauważając, że 
zarówno w Regulaminie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu 
i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych 
na terenie Gminy Kleszczów jak i w umowach dotyczących udzielenia dotacji wyraźnie 
rozdzielono oględziny (przeprowadzane po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej przez 
podmiot, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania) od kontroli 
sposobu użytkowania urządzeń objętych dotacją, które można przeprowadzić w okresie 
5 lat od daty otrzymania dofinansowania. 

4. W latach 2015–2017 Wójt Gminy Kleszczów publikował corocznie obwieszczenia 
zawierające listę osób, którym zostało udzielone dofinansowanie na zakup i montaż 
urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń. W obwieszczeniach tych nie podano 
informacji o rozliczeniu dotacji, co było niezgodnie z postanowieniem § 15 pkt 4 
Załącznika nr 1 do uchwały nr XLII/395/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 
20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu 
Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń 
w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów, który stanowi: „W celu 
zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej 
wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczów oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej: (…) 
4) informację o rozliczeniu udzielonych dotacji.” 

(dowód:  akta kontroli str. 132-181) 

Wójt Gminy Kleszczów, wyjaśnił: „Zgodnie z § 15 ,,Regulaminu dofinansowania ze 
środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje 
zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów” – ,,W celu 
zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej 
wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczów oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej:  

1) nazwę zadania, na realizację którego dotacja została udzielona;  

2) wysokość udzielonego wsparcia;  

3) imię i nazwisko osoby / nazwę podmiotu, którzy otrzymali wsparcie;  

4) informację o rozliczeniu udzielonych dotacji.”  

W świetle powyższego obowiązku Wójt Gminy Kleszczów po rozliczeniu dotacji 
celowej, obwieszczeniem podaje do publicznej wiadomości listę osób, którym zostało 
udzielone dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń ograniczających emisję 
zanieczyszczeń.  
W obwieszczeniu oprócz wskazanego imienia i nazwiska beneficjenta, znajdują się 
informacje o kwocie dofinansowania, informacje o rodzaju urządzenia na które zostało 
udzielone wsparcie, jak również informacje o wartości wykorzystanej dotacji oraz 
informacje o zwrocie niewykorzystanej dotacji.  W świetle zadanego pytania informuję, 
że informacje o wartości wykorzystanej dotacji oraz o zwrocie niewykorzystanej dotacji 
są równoważne z informacją o rozliczeniu udzielonych dotacji. Zgodnie z § 16 ust. 1 
,,Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie sprawozdania 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu oraz 
faktur/rachunków za wykonane prace i protokołu odbioru końcowego i przekazania do 
użytkowania wraz z dokumentacją fotograficzną, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu” – złożenie powyższych dokumentów 
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przez beneficjentów, (w tym złożenie informacji o ilości wykorzystanej dotacji oraz 
o zwrocie niewykorzystanej dotacji, które to beneficjent wskazuje w składanym 
sprawozdaniu) są rozliczeniem udzielonej dotacji. W związku z powyższym informuję, 
że zawarte w obwieszczeniu informacje tj. wartość wykorzystanej dotacji oraz zwrot 
niewykorzystanej dotacji wynikają z dokumentów składanych przez beneficjentów na 
podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu dofinansowania, a zamieszczenie ich 
w publikowanym obwieszczeniu jest potwierdzeniem, rozliczenia się z udzielonego 
dofinansowania. W przypadku braku rozliczenia beneficjenta z uzyskanej dotacji, 
w obwieszczeniu w miejscach – wartości wykorzystanej dotacji oraz zwrot 
niewykorzystanej dotacji, zamieszczana jest informacja o braku rozliczenia z udzielonej 
dotacji.” 

(dowód: akta kontroli str. 1099-1104) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, ponieważ w obwieszczeniach nie zawarto 
informacji o rozliczeniu udzielonych dotacji, o której mowa w § 15 pkt 4 Załącznika nr 1 
do uchwały nr XLII/395/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. 
Ponadto NIK zwraca uwagę, że w obwieszczeniach, dotyczących listy osób, którym 
udzielono dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów na zakup sadzonek 
drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy 
Kleszczów (za 2014, 2015 i 2016 r.) wprost podano, że: „Wyżej wymienione dotacje 
zostały rozliczone zgodnie z § 16 w/w Regulaminu”. Zdaniem NIK, podobna informacja 
powinna znaleźć się w obwieszczeniach dotyczących listy osób, którym zostało 
udzielone dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń ograniczających emisję 
zanieczyszczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 182-192) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Wójta w zakresie legalności, gospodarności i efektywności wydatkowania 
środków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

4. Sposób ewidencjonowania w księgach rachunkowych 
dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych 
oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, a także sporządzanie 
sprawozdawczości statystycznej w zakresie 
gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych 

4.1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska klasyfikowano w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych31, tj. w  dziale 900 
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90010 „Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 
w paragrafie 069 „Wpływy z różnych opłat”. Analiza piętnastu dowodów księgowych 
dokumentujących uzyskane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie 
wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 543-561, 608, 610, 880-917, 1179-1192,1585) 

                                                      
31  Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm. 
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4.2. Ewidencja księgowa wydatków w Urzędzie Gminy w Kleszczowie nie była 
prowadzona w sposób umożliwiający zidentyfikowanie wydatków finansowanych ze 
środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 1451-1457) 

4.3. Analiza piętnastu dowodów księgowych dokumentujących wydatki na zadania 
dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykazała, że ww. wydatki 
klasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 717-812, 1585) 

4.4.Sprawozdania OŚ-4g za rok 2014, 2015 i 2016 przekazano do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminach określonych w przepisach32. 
4.5. Załączniki nr 1 do sprawozdań OŚ-4g za rok 2014, 2015 i 2016 przekazano 
wszystkim wymaganym organom i instytucjom w terminach określonych w przepisach33. 

(dowód: akta kontroli str. 203-206, 235-239 i 583-607) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość. 

Ewidencja księgowa w Urzędzie Gminy w Kleszczowie nie była prowadzona w sposób 
umożliwiający zidentyfikowanie wydatków finansowanych ze środków opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 1451-1490) 

Zgodnie z art. 403 ust. 2 POŚ, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 
15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 POŚ, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu 
tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Natomiast § 15 ust. 1 pkt 5 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej34 stanowi, iż zakładowy plan kont 
powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań 
budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach. 
Wójt Gminy Kleszczów, wyjaśnił: „Obowiązujące przepisy w zakresie rachunkowości 
budżetowej nie określają szczegółowego sposobu ewidencji wydatków ze środków kar 
i opłat za korzystanie ze środowiska. Sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania 
dochodami budżetu Gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych 
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za lata 
2013, 2014, 2015 i 2016  były sporządzane na podstawie danych wynikających z ksiąg 
rachunkowych za rok sprawozdawczy.  
Ewidencja szczegółowa do wydatków realizowanych z GFOŚiGW prowadzona jest 

                                                      
32  Sprawozdanie za 2014 r. przekazano (do urzędu marszałkowskiego) 2 lutego 2015 r. (termin wymagany to 

20 lutego 2015 r.), sprawozdanie za 2015 r. przekazano 2 lutego 2016 r. (termin wymagany to 10 lutego 
2016 r.), a sprawozdanie za 2016 r. przekazano 6 lutego 2017 r. (termin wymagany to 10 lutego 2017 r.). 

33  Załącznik nr 1 do sprawozdań OŚ-4g przekazano: za 2014 r. – do urzędu marszałkowskiego i wfośigw 
22 czerwca 2015 r. (termin wymagany to 14 sierpnia 2015 r.), za 2015 r. – 27 lipca 2016 r. do urzędu 
marszałkowskiego i 8 sierpnia 2016 r. do wfośigw (termin wymagany to 16 sierpnia 2016 r.), a za 2016 r. – do 
urzędu marszałkowskiego i wfośigw 13 lipca 2017 r.(termin wymagany to 16 sierpnia 2017 r.).  

34  Dz. U. z 2017 r. poz. 760. 
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według podziałek klasyfikacji wydatków w dziale 900 prowadzonych do rachunku 
bieżącego. Wydatki te są oznakowane symbolem „FOŚ” plus nazwa zadania.  
Wydatki zrealizowane w ramach danego zadania „FOŚ” podlegają szczegółowej 
ewidencji.  
Brak wyodrębnienia w Planie kont dla budżetu Gminy Kleszczów ewidencji analitycznej 
wydatków ze środków kar i opłat za korzystanie ze środowiska nie oznacza, że dane 
ujęte w sprawozdaniu wprowadzone zostały z pominięciem ewidencji szczegółowej. 
Informuję, że do roku 2010, gdy przepisy wymagały i GFOŚiGW funkcjonował jako 
fundusz celowy istniało  konto 853 „Fundusze pozabudżetowe”, które służyło do 
ewidencji stanu zmniejszeń i zwiększeń funduszy celowych (gminnego funduszu 
ochrony środowiska). Ewidencja szczegółowa prowadzona była również 
z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej  -  załącznik nr 3a do zarządzenia 
nr 0152/45/08 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 
Ponadto należy dodać, iż po zmianie przepisów dotyczących ewidencjonowania 
dochodów i wydatków GFOŚiGW ustawodawca nie wprowadził obowiązku 
ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z Funduszem na wydzielonych 
kontach. 
Zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Urząd w latach 2013 -2016, 
ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska, były ujmowane w uchwałach budżetowych i planach finansowych na dany 
rok, w sposób umożliwiający ustalenie kwot wpływu tych środków oraz wysokość 
środków wydatkowanych na ww. zadania.” 

(dowód: akta kontroli str. 1225-1262) 

Ponadto Skarbnik Gminy Kleszczów wyjaśniła: „(…) wydatki z symbolem „FOŚ plus 
nazwa zadania” zapisane w księgach rachunkowych UG w Kleszczowie dotyczą 
wszystkich zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Urząd Gminy 
w Kleszczowie przestrzega przepisów ustawy POŚ, z których wynika, że środki z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska nie mogą być przeznaczone na inne zadania, niż 
wymienione w przepisach ww. ustawy. Przy sporządzaniu sprawozdań OŚ-4g 
wykonanie wydatków ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska było 
wykazywane do wysokości środków otrzymanych z tytułu tych opłat i kar. Pozostałe 
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną były wykazywane w wierszu 17 – 
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy 
z opłat i kar środowiskowych.” 

 (dowód: akta kontroli str. 1251-1254, 1595-1596) 

NIK zauważa, że w sprawozdaniach OŚ-4g – Sprawozdanie z gospodarowania 
dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za lata: 2014, 2015 i 2016, 
wykazano wydatki w kwotach odpowiednio: 10.406.298,00 zł, 20.068.809,00 zł 
i 240.776,00 zł (dotyczące dotacji do zakupu i montażu urządzeń ograniczających 
emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych w obrębie granic administracyjnych 
Gminy Kleszczów udzielonych osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom 
mieszkaniowym i przedsiębiorcom) w wierszu 12.1. (dotyczącym wydatków na rzecz 
jednostki samorządu terytorialnego), a nie w wierszu 12.2 (dotyczącym jednostek 
nienależących do sektora finansów publicznych). 

(dowód: akta kontroli str. 203-206) 

Było to niezgodnie z zasadami zawartymi w „Objaśnieniach do formularza OŚ-4g 
Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej”, zgodnie z którymi: „wydatki należy wymienić w odniesieniu do dziedziny, której 
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dotyczą, w odniesieniu do poszczególnych beneficjentów (tzn. na jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki nienależące do sektora finansów publicznych oraz inne 
jednostki sektora finansów publicznych).” 

Wójt Gminy Kleszczów wyjaśnił m.in.: „Akceptacja sprawozdań OŚ-4g za lata 2014, 
2015 i 2016 w momencie podpisywania była potwierdzeniem poprawności ich 
sporządzenia z ewidencją księgową.   
Wykazanie wydatków dotyczących dotacji do zakupu i montażu urządzeń 
ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych w obrębie granic 
administracyjnych Gminy Kleszczów udzielonych osobom fizycznym, osobom prawnym 
wspólnotom mieszkaniowym i przedsiębiorcom w wierszu 12.1 (dotyczącym wydatków 
na rzecz jst) a nie w wierszu 12.2 (jednostki nienależące do sektora finansów 
publicznych) wynikało z odmiennej interpretacji.” 

(dowód: akta kontroli str. 1223-1225, 1263-1266, 1600-1601, 1604-1607) 

Korekty sprawozdań OŚ-4g za lata 2014, 2015 i 2016, w których prawidłowo wykazano 
wydatki na rzecz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, zostały 
sporządzone w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w trakcie kontroli NIK (7 listopada 
2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1590-1592, 1608) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki  w zakresie sposobu ewidencjonowania w księgach 
rachunkowych dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków 
na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także sporządzania 
sprawozdawczości statystycznej w zakresie gospodarowania dochodami pochodzącymi 
z opłat i kar środowiskowych. 

IV. Wnioski  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli35, wnosi o: 

 wyeliminowanie możliwości udzielania z budżetu Gminy Kleszczów dotacji na 
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków pokrytych płytami 
eternitowymi zawierającymi azbest; 

 wyeliminowanie przypadków finansowania ze środków opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska zadań niewymienionych w art. 403 ust. 2 POŚ; 

 zamieszczanie w obwieszczeniach dotyczących listy beneficjentów dotacji na 
zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz 
ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych 
na terenie Gminy Kleszczów, jednoznacznych informacji o rozliczeniu środków; 

 podawanie daty sporządzenia „Planu działalności Urzędu Gminy w Kleszczowie”; 

 ustalenie w polityce rachunkowości zasad prowadzenia ewidencji księgowej 
wydatków ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska w sposób 
umożliwiający ich identyfikację w księgach rachunkowych; 

 dokumentowanie przeprowadzania kontroli sposobu eksploatacji urządzeń 
wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisje 
zanieczyszczeń, na których zakup i montaż udzielono dotacji. 

                                                      
35  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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 Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. 
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