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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 Jacek Szymański, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KSI/54/2017 
z dnia 12 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2)  

 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów, dalej 
„Starostwo”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Starostą Bełchatowskim jest od dnia 5 grudnia 2014 r. Pan Waldemar Wyczachowski, dalej 
„Starosta”. W okresie od dnia 1 stycznia do 2 grudnia 2010 r. Starostą był Pan Jarosław 
Brózda, a w okresie od dnia 2 grudnia 2010 r. do dnia 5 grudnia 2014 r. Pan Szczepan 
Chrzęst.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 
w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2014–2017 (do 30 
listopada)2. 

Powyższą ocenę uzasadnia niezapewnienie wykonania w latach 2010–2017 (do 30 września) 
dyspozycji art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska3 (dalej 
„POŚ”) stanowiącej, że do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w ww. ustawie, 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 powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną 
do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej „wfośigw”). 
Konsekwencją przyjęcia w Starostwie zasady, że niewykorzystane w danym roku wpływy z ww. 
opłat i kar, mogą być przeznaczane w roku następnym na cele niezwiązane z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną, opartej o niewiążące opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi i Ministra Środowiska, było niewydatkowanie zgodnie z  przeznaczeniem określonym 
w POŚ, kwoty 25.520,9 tys. zł, stanowiącej 49,6% ogółu środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska (51.472,0 tys. zł) będących w dyspozycji Starostwa w okresie objętym kontrolą.  
Ponadto stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

 wydatkowaniu środków na zadania niemieszczące się w katalogu zadań, określonym 
w art. 403 ust 1 ustawy POŚ; 

 udzielaniu dotacji podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy POŚ na 
przedsięwzięcia nieinwestycyjne; 

 nierzetelnym sporządzaniu sprawozdań OŚ-4p ze względu na niewykazywanie, jako stanu 
początkowego w kolejnym roku sprawozdawczym, stanu końcowego niewykorzystanych 
środków z poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

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

nieprawidłowości, negatywna.  
2  Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, a w przypadku obszaru 

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

3  Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie  
oceny ogólnej 
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Powiat Bełchatowski otrzymywał znaczące wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska, które w żadnym z lat okresu objętego kontrolą, nie zostały w pełni wykorzystane 
zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w POŚ.  
NIK zwraca także uwagę, że: 

 zmniejszeniu uległa w 2016 r. liczba pracowników na stanowisku ds. gospodarowania 
środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

 nie prowadzono w Starostwie kontroli wewnętrznej ani audytu w obszarze 
gospodarowania wskazanymi wyżej środkami, pomimo przypisania przez audytora 
wewnętrznego ww. obszarowi wysokiego poziomu ryzyka, 

 przyjęta w Starostwie metoda pozyskiwania z ewidencji księgowej danych do 
sprawozdania OŚ-4p nie eliminuje ryzyka nieuwzględnienia w nim wszystkich wydatków 
finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych i dodatkowo 
utrudnia sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie weryfikacji pod tym kątem 
rzetelności sporządzonego sprawozdania. 

Tym samym, w ocenie NIK, w kontrolowanej jednostce procedury kontroli zarządczej dla 

objętego kontrola obszaru nie były w pełni skuteczne i adekwatne, a ustalone mechanizmy 

kontroli zarządczej nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko wystąpienia 

nieprawidłowości w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz adekwatność, skuteczność i efektywność ustalonych 
procedur  

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych 
powiatu bełchatowskiego określone zostały w Procedurach kontroli zarządczej (instytucjonalnej) 
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie4 (dalej „Procedury”). Zgodnie z postanowieniami 
Procedur koordynację kontroli zarządczej prowadził Starosta, który sprawował także 
bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu. 
Kontrolę zarządczą zdefiniowano w Procedurach jako ogół działań podejmowanych dla 
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
i terminowy. Podano, że kontrola zarządcza dotyczy ogółu procesów zachodzących 
w komórkach organizacyjnych, w szczególności związanych z gromadzeniem 
i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Element kontroli 
zarządczej, wg Procedur, stanowił audyt wewnętrzny, w szczególności w zakresie zarządzania 
ryzykiem, którego zasady zostały określone w Karcie audytu wewnętrznego w Starostwie 
Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach organizacyjnych powiatu5. 

(dowód: akta kontroli str. 16-45) 

Wykonywanie kontroli zarządczej następowało, w szczególności, poprzez corocznie 
przyjmowane, w formie zarządzeń Starosty6, cele szczegółowe i zadania, a następnie ocenę ich 
realizacji zawartą w sprawozdaniach z realizacji celów i zadań. W Starostwie obowiązywała 
w tym zakresie Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania zadań, 
mierników ich realizacji, analizy ryzyka oraz zasad monitorowania w Starostwie Powiatowym 
w Bełchatowie7 (dalej „Instrukcja”), za której wykonanie odpowiadał Sekretarz Powiatu. 
Instrukcja określiła w § 5 pkt 1 obowiązek kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa do 

                                                      
4  Wprowadzone na podstawie zarządzenia Nr 73/2010 Starosty Bełchatowskiego z dnia 12 lipca 2010 r.   
5  Wprowadzona na podstawie zarządzenia Nr 19/2015 Starosty Bełchatowskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.    
6  Zarządzenia Starosty Bełchatowskiego w sprawie przyjęcia do realizacji celów i zadań w zakresie kontroli 

zarządczej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie: na rok 2014 (nr 97/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.), na 
rok 2015 (nr 101/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.), na rok 2016 (nr 117/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.), na rok 
2017 (nr 120/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.). 

7  Wprowadzona do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 38/2010 Starosty Bełchatowskiego z dnia 
30 kwietnia 2010 r. 
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przedstawienia do dnia 15 grudnia każdego roku Sekretarzowi Powiatu propozycji istotnych 
celów szczegółowych oraz zadań na rok następny. Zgodnie z § 5 pkt 4 i 5 Instrukcji, do ww. 
celów i zadań należało każdorazowo dołączyć analizę zawierającą identyfikację oraz analizę 
ryzyka, a dla każdego istotnego ryzyka – rodzaj reakcji, w przypadku jego wystąpienia. Reakcje 
te powinny określać działania, które należy podjąć w celu zniwelowania ryzyka lub zmniejszenia 
do akceptowanego poziomu. Zgodnie z § 5 pkt 6 Instrukcji powyższa analiza powinna zostać 
przygotowana na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji i przedkładana 
Sekretarzowi Powiatu również do dnia 15 grudnia każdego roku. 

(dowód: akta kontroli str. 8-15, 46-106) 

Kwestie realizacji zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

regulowały w Starostwie regulaminy organizacyjne8, przypisujące zadania w tym zakresie 

następującym komórkom organizacyjnym: 

 Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (dalej „WOŚ”) podlegającemu 
Członkowi Zarządu Powiatu, 

 Zespołowi ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości oraz Wydziałowi Finansowo-
Księgowemu (dalej „WFK”), podlegającym Skarbnikowi Powiatu, 

 Wydziałowi Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych podlegającemu Wicestaroście, 

 Zespołowi ds. Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego podlegającemu Staroście. 

Procedury finansowania określone zostały w Regulaminie finansowania zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej9. 

(dowód: akta kontroli str. 211-399, 706-723) 

Analiza wykazała, że m.in. w ramach celów: skuteczne przeprowadzanie postępowania 
przetargowego, realizacja zadania inwestycyjnego, zapewnienie skutecznej edukacji 
ekologicznej wymienione były m.in. zadania własne powiatu finansowane ze środków 
przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Jako ryzyka zidentyfikowano 
m.in. błędy proceduralne przy udzielaniu zamówień publicznych, brak zainteresowania 
uczestnictwem w przedsięwzięciach edukacyjnych, zmiany interpretacji przepisów. WOŚ, jako 
jednostka wiodąca w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie 
zidentyfikował ryzyk w obszarze gospodarowania środkami przeznaczonymi na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W tej sprawie Naczelnik WOŚ w wyjaśnieniach podał, 
że „ …gospodarowanie środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ściśle 
określa Regulamin finansowania zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Zgodnie z nim finansowaniu podlegają wszystkie zadania wymienione 
w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Jednym z zadań 
klasyfikowanych jako zdanie finansowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju. Zadanie to było wymienione jako jeden z celów w kontroli 
zarządczej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w latach 2014 -2017. Zadanie 
to zostało wybrane spośród innych zadań wymienione w ww. art. 403 ustawy Prawo ochrony 
środowiska ze względu na to, że jako cel w kontroli zarządczej dla którego można określić 
elementy na nią składające się: 

 miernik, którym jest stopień realizacji – liczba złożonych wniosków; 

 oczekiwana wartość; 

 zagrożenia dla osiągnięcia celu (brak zainteresowanych, brak środków finansowych); 

 określenie ryzyka oraz reakcję; 

 mechanizmy kontroli oraz dodatkowe działania. 

                                                      
8  Przyjętych uchwałami Rady Powiatu w Bełchatowie: Nr 208/XXXI/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. ze zm., 

Nr IV/39/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. ze zm., Nr XXVII/2015/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. ze zm. oraz 
Nr V/37/2015 z dnia 11 marca 2015 r. ze zm.  

9  Przyjętym uchwałą Nr XIV/123/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2011 r.   
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O dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej rokrocznie ubiega się kilkaset 
beneficjentów i jest to obszar o ujednoliconej oraz przewidywalnej formie przyznawania 
środków. Tego z kolei nie można powiedzieć o pozostałych zadaniach podlegających 
dofinansowaniu (rozbieżność zadań i beneficjentów). W ocenie Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa - nie zachodzi potrzeba wprowadzania pozostałych zadań podlegających 
finansowaniu środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako celów w kontroli 
zarządczej.”. 

(dowód: akta kontroli str. 46-54, 64-67, 77-87, 98-106, 866-891) 

Wiodącą rolę w obszarze zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej pełni WOŚ, w którego strukturze, zgodnie z zapisami uchwał Zarządu Powiatu 
w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Struktur Wewnętrznych Starostwa Powiatowego10, 
znajduje się jednoetatowe11 stanowisko ds. gospodarowania środkami z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Zakres realizowanych zadań obejmuje w szczególności: 

 opracowywanie planu finansowego, jego zmian oraz sprawozdań z jego wykonania; 

 przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie środków finansowych na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej: „ośigw”); 

 przygotowywanie projektów umów w związku z udzielanym wsparciem finansowym na 
zadania z zakresu ośigw; 

 kontrola wykorzystania środków finansowych na zadania z zakresu ośigw; 

 współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie rozliczania przyznanych 
środków finansowych na zadania z zakresu ośigw; 

 opiniowanie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym wydatków na zadania 
z zakresu ośigw; 

 sporządzanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących przyznawania 
środków finansowych na zadania z zakresu ośigw. 

Ww. zadania zostały zapisane w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
pracowników zatrudnionych na ww. stanowisku.  

 (dowód: akta kontroli str. 400-470) 

W okresie 20142017 (do 30 listopada) w Starostwie nie przeprowadzono kontroli 
wewnętrznych w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.    

(dowód: akta kontroli str. 7) 

Zadania w zakresie audytu wewnętrznego realizował Zespół ds. Kontroli Powiatu i Audytu 
Wewnętrznego, kierowany przez koordynatora, posiadającego uprawnienia audytora 
wewnętrznego, podlegający Staroście. 

(dowód: akta kontroli str. 16-45) 

Realizacja zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie była 
w badanym okresie przedmiotem audytu wewnętrznego. W Planie audytu wewnętrznego na 
2017 rok12 (dalej „Plan”) zaplanowano do realizacji zadanie audytowe pn. Analiza udzielonych 
dotacji z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej 
„Analiza”), które zostało ocenione, przez audytora wewnętrznego, w wyniku przeprowadzonej 
analizy ryzyka, jako zadanie audytowe o najwyższej wadze ryzyka (jako jedyne z 68 
zaplanowanych zadań)13. W Planie zawarto, że „audyt wewnętrzny zostanie rozpoczęty od 
zadań, dla których oszacowane ryzyko jest największe”. Pomimo tego, ww. zadanie audytowe 

                                                      
10  Nr 270/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ( zmiana Nr 326/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.), Nr 90/15 z dnia 23 marca 

2015 r., Nr 353/15 z dnia 4 listopada 2015 r. (zmiana Nr 334/15 z dnia 20 września 2016 r.).    
11  Zgodnie z Uchwałą Nr 334/15 z dnia 20 września 2016 r.; poprzednio dwuetatowe.  
12  Zatwierdzonym przez Starostę Zarządzeniem Nr 119/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. i zmienionym 

Zarządzeniem Nr 74/2017 z dnia 22 września 2017 r.     
13  Plan zawierał wyniki poziomów ryzyka dla obszarów 68 zadań audytowych, w trójstopniowej skali ryzyka 

(niskie, średnie i wysokie). Audytor wewnętrzny wyodrębnił ponadto 58 zadań o średnim oraz dziewięć 
o niskim poziomie ryzyka. 
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nie zostało zrealizowane do zakończenia kontroli NIK. W tej sprawie Koordynator Zespołu ds. 
Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego wyjaśniła, że „…zadanie w zakresie analiza 
udzielonych dotacji z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej nie zostało do tej pory zrealizowane z uwagi na: 
(…) przyjęcie do realizacji w pierwszej kolejności zadań audytowych w obszarze nadzór nad 

szkołami i placówkami oświatowymi z względu na zmiany personalne na stanowiskach 

dyrektorów jednostek oświatowych i na stanowisku Głównego księgowego; (…) 

(…) przyjęcie do realizacji w pierwszej kolejności zadań audytowych w jednostkach 

oświatowych z uwagi, iż ostatni kwartał roku budżetowego jest dla głównych księgowych 

i dyrektorów jednostek czasem wytężonej pracy w związku z zakończeniem roku budżetowego 

i obrachunkowego a także planowaniem budżetu na rok kolejny; (…) 

Po zakończeniu kontroli realizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli i wynikach tej kontroli, 

zostanie podjęta realizacja zadania audytowego w zakresie analiza udzielonych dotacji 

z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 107-209, 861-865) 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu przeprowadzała kontrole wybranych uchwał Zarządu Powiatu 

dotyczących finansowania przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. W latach 20142016 w ramach sześciu kontroli Komisja Rewizyjna oceniła 16 uchwał 

nie stwierdzając nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 638-670) 

W okresie od 23 kwietnia do 1 lipca 2015 roku Starostwo było kontrolowane przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową w Łodzi w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych14. 

Kontrolą objęto lata 20132014 oraz okres wcześniejszy przy kontroli wybranych zagadnień. 

Ww. kontrola nie objęła zagadnień finansowania przez Starostwo ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej.  

(dowód: akta kontroli str. 197-210) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące dokumenty strategiczne, w których 

wskazano cele i zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej : 

 Strategia rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2005201515,  

 Zintegrowany program rozwoju lokalnego Powiatu Bełchatowskiego16,  

 Strategia rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015202017,  

 Program rozwoju lokalnego Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015-202018,  

 Powiatowy Program Ochrony Środowiska wraz Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Bełchatowskiego na lata 20042015. Aktualizacja19, 

 Program Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 20122015 z perspektywą 

na lata 2016201920 (dalej „POŚ2012”), 

 Program Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 20162019 z perspektywą 

na lata 2020202321 (dalej „POŚ2016”). 

W powyższych dokumentach wskazano m.in. liczne cele obejmujące całokształt zagadnień 

ochrony środowiska i gospodarki, których realizację uszczegółowiono w zawartych w ww. 

programach ochrony środowiska harmonogramach realizacji przedsięwzięć, w których 

                                                      
14  Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podpisany w dniu 28 września 

2015 r.  
15  Przyjęta Uchwałą Nr 210/XXX/2005 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 marca 2005 r. 
16  Powstały na bazie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego na lata 2005 – 2008, przyjęty Uchwałą 

Nr X/91/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
17  Przyjęta Uchwałą Nr XVIII/119/2016 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
18  Jw. 
19  Przyjęty Uchwałą Nr 278/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
20  Przyjęty Uchwałą Nr XXVI/210/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 12 grudnia 2012 r. 
21  Przyjęty Uchwałą Nr XXXI/187/2017 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29 marca 2017 r. 
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wyodrębniono zadania własne powiatu. Zwraca uwagę koncentracja działań inwestycyjnych 

powiatu i przeznaczenie większości środków własnych na realizację celów zawartych 

w programach ochrony środowiska, na budowę i modernizację dróg (jako działań na rzecz 

ochrony klimatu i jakości powietrza oraz zmniejszenia zagrożenia hałasem). Nie określono 

kolejności wykonania poszczególnych zadań, wskazując jednak termin ich realizacji lub 

oznaczając poszczególne zadania jako „ciągłe”.  

POŚ2012 zawierał szczegółowy harmonogram realizacji działań na lata 20122015 

z perspektywą do 2019 roku, nie zawierał natomiast zasad wyboru zadań do realizacji, czy też 

kolejności ich realizacji. W programie określono terminy realizacji oraz szacunkowe koszty do 

poniesienia w latach 20122019, jednak w szeregu przypadkach koszty te nie zostały 

wskazane z braku danych.  

Ze środków powiatu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w zakresie następujących 

celów ekologicznych : 

 zmniejszania energochłonności poprzez termomodernizację budynków – 376,0 tys. zł; 

 zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – bez określenia kosztów; 

 rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  8.909,2 tys. zł (z udziałem 
środków WFOŚiGW i Urzędu Miejskiego w Bełchatowie – nie podano wysokości środków 
powiatu); 

 ochrony mieszkańców przed powodzią i suszą – bez określenia kosztów; 

 racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin oraz minimalizacji niekorzystnych skutków ich 
eksploatacji – bez określenia kosztów; 

 rozwoju obszarów zieleni miejskiej i urządzonej – 392,0 tys. zł; 

 budowy i modernizacji dróg w celu zmniejszania uciążliwości hałasu komunikacyjnego – 
6.765,0 tys. zł. 

POŚ2016 zawierał harmonogram zadań własnych powiatu w poszczególnych obszarach 

interwencji wraz z terminami realizacji i planowanymi wydatkami w poszczególnych latach 

okresu 20162019 oraz łącznie 20202023: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza, w tym: 

 przebudowa dróg – 12.250,0 tys. zł (w latach 20162017 – 7.700,0 tys. zł), 

 przebudowa i modernizacja budynków – 1.250,0 tys. zł w 2016 roku, 

 utworzenie terenów zieleni – 40,0 tys. zł w 2016 roku, 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 przebudowa instalacji sanitarnych – 370,0 tys. zł w latach 20162017, 

 zasoby przyrodnicze, 

 zagospodarowanie terenów zieleni wokół stadionu Powiatowego Ośrodka Sportu 
w Bełchatowie – 120,0 tys. zł w 2016 roku. 

W POŚ2016 wymieniono ponadto szereg innych działań ciągłych m.in. w zakresie gospodarki 

odpadami, ochrony zasobów geologicznych i innych działań prowadzonych w ramach 

statutowej działalności Starostwa, których koszty (nie określono) miały być ponoszone 

w ramach tej działalności.  

Projekty ww. programów ochrony środowiska, przed ich przyjęciem uchwałami Rady Powiatu, 

były omawiane i akceptowane przez Komisję Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska Rady. 

Komisja akceptowała także raporty z realizacji programów ochrony środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 471-637, 893-912, 1399-1402, 1547-1549) 
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Ewidencja księgowa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie w latach 20142017 (do 

30 listopada) prowadzona była na podstawie zasad (polityki rachunkowości) wprowadzonych 

i zmienianych na podstawie zarządzeń Starosty Bełchatowskiego22.  

(dowód: akta kontroli str. 835-860,1557 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w zakresie ustalenia zasad 
finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ocenie NIK ustalone 
w kontrolowanej jednostce procedury kontroli zarządczej nie były w pełni adekwatne 
i skuteczne, a mechanizmy kontroli nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości, szczególnie w obszarze związanym z finansowaniem 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 

Saldo końcowe rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(dalej „pfośigw”) na 31 grudnia 2009 r. wyniosło 5.219,3 tys. zł. W dniu 19 lutego 2010 r. 
Naczelnik WOŚ przekazał do WFK zlecenie przekazania środków w ww. wysokości z rachunku 
pfośigw na rachunek budżetu powiatu tytułem likwidacji pfośigw wskazując, że ww. środki, 
zgodnie z uchwałą Rady Powiatu miały zostać wydatkowane na zadania i przedsięwzięcia 
z zakresu ochrony środowiska23. Środki te zostały wydatkowane na zadania związane 
z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 

 (dowód: akta kontroli str. 913-916, 1035-1046, 1676-1683) 

W kolejnych latach okresu 20102017 (do 30 września) Powiat Bełchatowski uzyskał 
następujące wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: w 2010 roku – 
11.079,9 tys. zł, co stanowiło 9,91% dochodów powiatu, w 2011 roku – 13.169,3 tys. zł (11,71% 
jw.), w 2012 roku – 14.952,9 tys. zł (12,75% jw.), w 2013 roku – 6.969,2 tys. zł (6,37% jw.), 
w 2014 roku – 14.511,1 tys. zł (12,37% jw.), w 2015 roku – 16.804,8 tys. zł (13,88% jw.), 
w 2016 roku – 15.902,6 tys. zł (12,94% jw.), w 2017 roku – 13.176,4 tys. zł (13,55% jw.). 

 (dowód: akta kontroli str. 1047) 

Starostwo przekazywało do wfosigw nadwyżkę, o której mowa w art. 404 ust. 1 POŚ, z tytułu 
dochodów uzyskanych w roku poprzednim. Nadwyżka została obliczona w sposób wskazany 
we wzorach sprawozdań określanych każdorazowo 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 w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Kwoty 
przekazanej nadwyżki wyniosły: 1.562,8 tys. zł w 2014 r., 9.823,0 tys. zł w 2015 r., 
12.028,4 tys. zł w 2016 r. oraz 11.280,7 tys. zł w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 674-677, 686, 696, 704) 

Informacje o nadwyżkach zostały  uwzględnione w załączniku nr 1 do sprawozdań OŚ-4p. 
Kwoty nadwyżek zostały przekazane na rachunek wfośigw terminowo (tj. do dnia 15 sierpnia 
danego roku – za rok poprzedni). 

(dowód: akta kontroli str. 683-686, 693-696, 701-704, 734-746)    

W okresie 20102017 (do 30 września) Powiat Bełchatowski dysponował łącznie środkami 
pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 51.472,0 tys. zł, w tym 

w latach 20142017 (do 30 września) w wysokości 36.297,0 tys. zł.  

                                                      
22  Zarządzenie Nr 67/2012 Starosty Bełchatowskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości, zmienione Zarządzeniem Nr 20/2016 Starosty Bełchatowskiego z dnia 17 marca 
2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzeniem Nr 49/2017 Starosty 
Bełchatowskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2016 Starosty Bełchatowskiego 
z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. 

23  Uchwała Nr 320/XLII/2009 z dnia 17 lutego 2010 r. 

Ocena 
cząstkowa 
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W kolejnych latach pula środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska24 
wyniosła: 2010 r.: 12.469,3 tys. zł (w tym 5.219,3 tys. zł z pfośigw), 2011 r.: 13.517,9 tys. zł 
(w tym 5,820,0 tys. zł niewydatkowanych w 2010 r.), 2012 r.: 17.758,8 tys. zł (w tym 
10.002,9 tys. zł jw. w 2011 r.), 2013 r.: 11.591,7 tys. zł (suma kwoty niewykorzystanych 
środków w 2012 r. w wysokości 13.744,3 tys. zł i wpływów w wysokości 6.969,2 tys. zł 
pomniejszona o nadwyżkę za 2012 r. w wysokości 9.121,8 tys. zł), 2014 r.: 23.543,7 tys. zł 
(w tym 10.595,5 tys. zł  niewykorzystanych środków w 2013 r.), 2015 r.: 23.826,6 tys. zł (w tym 
16.844,8 tys. zł niewykorzystanych środków  w 2014 r.), 2016 r.: 25.803,7 tys. zł (w tym 
21.929,5 tys. zł niewykorzystanych środków w 2015 r.), 2017 r. (do 30 września): 
25.886,5 tys. zł (w tym 23.990,8 tys. zł niewykorzystanych środków w 2016 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 673) 

W okresie 20102017 (do dnia 30 września) Powiat Bełchatowski dysponował środkami 
z innych źródeł (wfośigw), przeznaczonymi na zadania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w wysokości 487,7 tys. zł (z tego w okresie od 2014 r. do 30 września 
2017 r. – 156,9 tys. zł). W okresie objętym kontrolą Powiat nie uzyskał wpływów wymienionych 
w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4p25. 

(dowód: akta kontroli str. 682, 692 ,700, 673) 
 

Łącznie w okresie 2014–2017 (do 30 września) na zadania z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej wydatkowano 10.846,8 tys. zł, z tego: w 2014 roku – 6.743,2 tys. zł, 

w 2015 roku – 1.925,1 tys. zł, w 2016 roku – 1.812,9 tys. zł oraz w 2017 roku – 365,6 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 682, 692 ,700, 705) 

Łącznie w okresie 2014–2017 (do 30 września) na zadania z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

wykorzystano  10.774,5 tys. zł., co stanowiło 29,7% kwoty środków pochodzących z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska, którymi dysponowała jednostka w tym okresie, wynoszącej 

36.297,0 tys. zł.  

Wydatki w poszczególnych latach wyniosły: w 2014 roku – 6.698,9 tys. zł (28,5% puli środków 

pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, którą dysponowała jednostka w tym 

roku), w 2015 roku – 1.897,1 tys. zł (8,0%), w 2016 roku – 1.812,9 tys. zł (7%) oraz do dnia 

30 września 2017 roku – 365,6 tys. zł (1,4%). 

W stosunku do kwot planowanych w uchwałach budżetowych na lata 2014, 2015 i 2016 na 

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykonanie planów wydatków 

wyniosło: w 2014 r. – 57,81%, w 2015 r. – 70,62%, w 2016 r. – 94,03%.  

Brak pełnego wykorzystania dostępnych w każdym roku środków z ww. źródła Naczelnik WOŚ 

wyjaśniał: „(…) koniecznością realizacji zadań w ciągu jednego roku budżetowego i braku 

możliwości przeniesienia realizacji zadania na następny rok budżetowy. Jest to duża 

niedogodność zwłaszcza przy realizacji dużych zadań inwestycyjnych, których okres realizacji 

często jest przedłużony ze względu na procedury związane z gromadzeniem dokumentacji 

budowlanej, środowiskowej, przetargowej itp….”. Inne przyczyny wymienione w wyjaśnieniach 

Naczelnika to: brak możliwości precyzyjnego zaplanowania wpływów z Urzędu 

Marszałkowskiego; długi termin oczekiwania na obliczenie dokładnej kwoty nadwyżki, o którą 

należy uszczuplić kwotę z wpływów z opłat i kar środowiskowych; ujęcie w budżecie kwot 

według wstępnych kosztorysów, które po rozstrzygniętych postępowaniach mogły ulec 

zmniejszeniu, aneksowanie umów, w wyniku czego zmniejszała się kwota ogólna zadania, 

a w związku z tym i procentowy udział dotacji; niektóre zadania nie mogły być zrealizowane, 

gdyż dotowani nie pozyskali wkładu własnego z innych funduszy zewnętrznych; mniej 

wniosków na usunięcie azbestu składanych przez mieszkańców gmin; mniej wniosków na 

                                                      
24  Suma środków ze zlikwidowanego powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływów 

i opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystanych w latach poprzednich, wpływów z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w danym roku, pomniejszonych o wartość nadwyżki za rok poprzedni. 

25  W przypadku sprawozdania OŚ-4p za 2016 r. – w wierszu 7.  
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podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacji składanych przez mieszkańców Miasta 

Bełchatów; nieposiadanie przez niektóre gminy potwierdzenia zabezpieczenia środków 

własnych w budżecie oraz nieprzyznanie dotacji dla gmin z powodu niezrealizowania przez 

dotowanego postanowień zawartych w umowach. 

 (dowód: akta kontroli str. 682, 692 ,700, 705, 1366-1371) 

Poza środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z budżetu Powiatu Bełchatowskiego, 

na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, nie wydatkowano innych środków własnych 

powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 682, 692 ,700, 705) 

W Starostwie stosowano zasadę, że środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 

i administracyjnych kar pieniężnych, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, 

wchodzą w nadwyżkę budżetu i mogą być wykorzystane w następnym roku w zależności od 

decyzji rady powiatu, zarówno na cele ochrony środowiska, jak i na inne cele niezwiązane 

z ochroną środowiska. Starosta Bełchatowski złożył w dniu 18 stycznia 2011 r.26 do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi (dalej „RIO”) wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie 

stosowania przepisów o finansach publicznych, w którym zwrócił się do RIO o zajęcie 

stanowiska m.in. w sprawie możliwości wykorzystania środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska, które niewydatkowane w roku budżetowym weszły w nadwyżkę budżetu powiatu 

sugerując, że: „zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z zakresu 

ochrony środowiska nie wydatkowane do końca roku budżetowego wchodzą w nadwyżkę 

budżetową, w związku z tym tracą celowość i w związku z tym mogą być przeznaczone na 

każdy inny cel, pomimo zapisu art. 403 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska.”. 

W odpowiedzi z dnia 4 kwietnia 2011 r.27 Prezes RIO stwierdził, że „(…) w ocenie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej …, środki te, wchodząc w nadwyżkę budżetu, tracą swój „znaczony 

charakter”, a jedyne ograniczenie w zakresie ich wykorzystania zawiera art. 217 ustawy 

o finansach publicznych, zgodnie z którym przeznaczeniem nadwyżki jest zmniejszenie deficytu 

budżetu jst”. Powyższe stanowisko RIO, jak również wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministra 

Środowiska z dnia 20.04.2012 r. znak DZRie-0230-16/12/1ms, stanowiły uzasadnienie praktyki 

stosowanej w Starostwie w okresie lat 2010–2017, czego skutkiem było niewydatkowanie, 

zgodnie z przeznaczeniem określonym w POŚ, z kwoty środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska będącej w dyspozycji Starostwa w okresie objętym kontrolą, w wysokości 

51.472,0 tys. zł, kwoty 25.520,9 tys. zł, czyli 49,6%. Powyższe środki, zgodnie z wyjaśnieniami 

Starosty, przeznaczono na inne cele inwestycyjne. 

 (dowód: akta kontroli str. 885-891, 913-925) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości.  

W latach 2010–2017 (do 30 listopada) Starostwo wykorzystywało niewydatkowane w roku 

poprzednim środki, uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na zadania inne 

niż ochrona środowiska i gospodarka wodna. Na zadania te Starostwo wydatkowało łącznie 

25.520,9 tys. zł, tj. 49,6% środków z ww. źródła, pozostających w dyspozycji jednostki w latach 

20102017 (do 30 września). 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. art. 403 POŚ został zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 

20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw  (dalej „zmPOŚ”)28. Nowelizacją tą zostały zlikwidowane działające dotychczas gminne 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowe fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, a przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

                                                      
26  BA.0715-1-1/11 
27  WA 4120-5/2011/w 
28  Dz.U. Nr 215, poz. 1664. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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obecnie wpływają bezpośrednio do budżetu gminy albo powiatu29. Dlatego też, aby środki 

pochodzące z tego tytułu nie zostały przekazane na bieżące potrzeby gmin i powiatów, w 

art. 403 ust. 1 i 2 POŚ określono precyzyjnie, jakie zadania z zakresu ochrony środowiska 

powinny być finansowane przez gminy i powiaty z wpływów pochodzących z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska.  

Ponadto, stosownie do art. 16 ust. 4 zmPOŚ, środki pieniężne przekazane na dochody powiatu 

z rachunku bankowego powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej 

„pfośigw”) oraz ewentualnie odzyskane należności, przeznacza się na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 

18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 POŚ. 

Art. 403 ust. 1 POŚ stanowi, że do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w zakresie wyżej określonym w wysokości nie mniejszej niż kwota 

wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 POŚ, stanowiących 

dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną 

do wojewódzkich funduszy. 

Starosta Bełchatowski wyjaśnił, że (…) „Niespełnienie ustawowego obowiązku finansowania 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu 

opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy (…) jest związane m.in. 

z koniecznością realizacji zadań w ciągu jednego roku budżetowego i braku możliwości 

przeniesienia realizacji zadania na następny rok budżetowy. Jest to duża niedogodność 

zwłaszcza przy realizacji dużych zadań inwestycyjnych, których okres realizacji często jest 

przedłużony ze względu na procedury związane z gromadzeniem dokumentacji budowlanej, 

środowiskowej, przetargowej itp. Często zadania nie mogą zostać ujęte w planie budżetu 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( dalej: ośigw) na kolejny rok  ze względu na 

brak pewności jaka kwota środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynie na 

rachunek powiatu. Zatem zaplanowanie większej kwoty wydatków na realizację zadań 

z zakresu ośigw i w rezultacie zawarcie umów dotacji  na kwotę wyższą niż późniejsze wpływy 

z Urzędu Marszałkowskiego mogłoby się skończyć niewypłacalnością powiatu i podstawą 

roszczeń podmiotów, które zawarły umowę dotacji  o dofinansowanie zadań z zakresu ośigw. 

Analogiczny przypadek miał miejsce w 2013 roku, kiedy ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. 

o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, wprowadziła zmiany dotyczące 

opłat za korzystanie ze środowiska.” (…) 

„Chcąc zrealizować obowiązek ustawowy finansowania ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar w przypadku takich 

powiatów jak Powiat Bełchatowski, który charakteryzuje się wysokimi wpływami, jak i dużymi 

kwotami  do finansowania zadań z zakresu ośigw, należałoby rozważyć nowelizację przepisów 

ustawy – Prawo ochrony środowiska  i/lub ustawy o finansach publicznych, by zapewnić 

odpowiednio długi czas na wykorzystanie tych środków.” (…) 

„Powiat Bełchatowski mając na uwadze stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

jako organu kontroli finansowej powiatu a także merytoryczne, poparte stanowiskiem Ministra 

Środowiska przyjął taki sposób gospodarowania środkami,  że środki z opłat  i kar, które nie 

zostały w całości wykorzystane do końca danego roku budżetowego, z dniem 1 stycznia roku 

następnego, wchodzą w nadwyżkę lub wolne środki budżetu powiatu, tracąc jednocześnie swój 

znaczony charakter.” (…) Po zakończeniu danego roku budżetowego, zgodnie z decyzją Rady 

Powiatu przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych.” (…) 

Pragnę również zaznaczyć, iż taki sposób rozliczenia środków potwierdza także stanowisko 

Ministra Środowiska z dnia 20.04.2012 r. (…), w którym to Minister pisze iż (…)„środki 

pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które nie 

zostały wykorzystane w roku budżetowym w następnym roku budżetowym stają się środkami 

tego budżetu oraz mogą być wykorzystane, w zależności od decyzji rady powiatu i gminy, 

zarówno na cele ochrony środowiska, jak i na inne cele niezwiązane z ochroną środowiska. 

                                                      
29  Art. 16 ust. 1-3 zmPOŚ. 
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Samorządy lokalne mogą więc przeznaczyć te środki na zadania środowiskowe również 

w następnym roku budżetowym, ale nie jest to jednak działanie obligatoryjne”. Mając na 

uwadze powyższe wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi jako organu kontroli 

finansowej powiatu a także merytoryczne, poparte stanowiskiem Ministra Środowiska, Powiat 

Bełchatowski przyjął taki sposób gospodarowania środkami, że środki z opłat i kar, które nie 

zostały w całości wykorzystane do końca danego roku budżetowego, z dniem 01 stycznia roku 

następnego, wchodzą w nadwyżkę lub wolne środki budżetu powiatu, tracąc jednocześnie swój 

znaczony charakter.(…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 913-925) 

Odnosząc się do powyższego NIK zauważa, że w myśl art. 216 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej30 środki finansowe na cele publiczne powinny być gromadzone 

i wydatkowane w sposób określony w ustawie o finansach publicznych. Przepis art. 42 ust. 1 i 2 

ww. ustawy stanowi z kolei, że sposób gromadzenia środków publicznych z poszczególnych 

tytułów określają odrębne ustawy. Natomiast środki publiczne pochodzące z poszczególnych 

tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba 

że odrębna ustawa stanowi inaczej. W przypadku środków uzyskanych przez Powiat z tytułu 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska, cel i sposób ich wydatkowania reguluje art. 403 ust. 1 

POŚ, z którego jednoznacznie wynika, że środki z ww. źródła w całości31 winny być 

wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.  

NIK zauważa również, iż w Starostwie istniała świadomość niezgodności z prawem przyjętego 

trybu postępowania, ustalonego na początku 2011 r., sankcjonującego możliwość 

przeznaczania niewykorzystanych w danym roku dochodów budżetu powiatu pochodzących 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, po ich wejściu w nadwyżkę budżetową, na każdy 

inny cel – również niezwiązany z ochroną środowiska. Należy bowiem podkreślić, że w tej 

sprawie w dniu 1 marca 2012 r. Naczelnik WOŚ skierował pismo32 do Skarbnika Powiatu, 

w którym powołując się na stanowisko przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, wniósł o rozważenie prawidłowości i ewentualne zmiany ww. 

trybu postępowania. W. piśmie tym stwierdzono, że „przywołany wyżej tryb postepowania nie 

był prawidłowy. Biorąc pod uwagę zapis art. 403 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska: Do 

zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 

określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 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. 4-6, 

stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów 

przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Zważyć należy, że intencją ustawodawcy jest 

finansowanie w całości tych środków ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, tj. tak, aby 100% szkód w środowisku (tu pobrane opłaty i kary) kompensować 

działaniami na rzecz ochrony środowiska. Takie stanowisko potwierdza również (…) 

przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (…). 

Rozmowy prowadzono przy okazji obowiązku sporządzenia przez Zarząd Powiatu 

sprawozdania z gospodarowania środkami budżetu powiatu przeznaczonymi na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok, w którym to sprawozdaniu wykazywane 

są środki pieniężne stanowiące saldo rachunku bankowego na dzień 31 grudnia danego roku 

sprawozdawczego i stanu środków w kasie. Pozostające na koniec roku środki zostają 

przepisane jako bilans otwarcia w następnym roku sprawozdawczym – stanowią kwotę 

startową na rok następny…”. W odpowiedzi33 Skarbnik Powiatu, powołując się na stanowisko 

RIO stwierdził, że w jego ocenie nie ma podstaw do zmiany trybu postępowania dotyczącego 

przeznaczenia tych środków w kolejnym roku budżetowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 1644-1646) 

                                                      
30  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) 
31  pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. 
32  OŚ.074.2.2012. 
33  Z dnia 21 marca 2012 r. znak BA.3026.8.3.2012. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starostwa w zakresie zapewnienia 
finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

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 

W uchwałach Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na kolejne 

lata okresu 2014201734 określano kwoty wydatków, w tym wydatków ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na zadania związane z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną. Wydatki wyodrębniano w załącznikach do uchwał 
budżetowych pn. Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ujęte w uchwałach 

budżetowych na lata 20142017, dotyczyły realizacji celów zapisanych w obowiązujących 
w poszczególnych latach programach ochrony środowiska. Projekty uchwał budżetowych były 
opiniowane m.in. przez Komisję Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Powiatu.  

 (dowód: akta kontroli str. 509-522, 549-551, 555-557, 593-597, 610-615, 622-624, 892-912, 

1048-1083) 

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowano zgodnie z ustaleniami 

powiatowych programów ochrony środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 892-912, 1048-1083) 

Starostwo w okresie 20142017 (do 30 września) na zadania własne powiatu z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowało łącznie 6.884,3 tys. zł (63,5%) oraz na 

dotacje 3.962,4 tys. zł (36,5%). Uwzględniając wyłącznie środki z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska na zadania własne powiatu wydatkowano 6.812,1 tys. zł (63,2%) oraz na dotacje 

3.962,4 tys. zł ( 36,8%).    

(dowód: akta kontroli str. 705, 724-733, 801-813) 

Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły: 

 w 2014 r. – 6.698,9 tys. zł i zostały przeznaczone m.in. na następujące zadania: prace 

konserwacyjne i modernizacyjne obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej 

w pasach dróg powiatowych – 890,1 tys. zł, rozbudowę i modernizację infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym odwodnienia budynków i przyłącza – 902,6 tys. zł, 

zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych na potrzeby jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej – 1.072,5 tys. 

zł, zadania ograniczające zużycie energii, w tym: termomodernizacja budynków, 

modernizacja ogrzewania m.in. z zastosowaniem pompy ciepła, zastosowanie oświetlenia 

energooszczędnego – 1.214,6 tys. zł, wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego oraz 

ścieżek rowerowych – 773,1 tys. zł, zadania w zakresie kształtowania terenów zieleni 

obejmujące: tworzenie nowych terenów zieleni, renowację i utrzymanie terenów 

istniejących, nasadzenia drzew i krzewów na osiedlach oraz zakup sprzętu do utrzymania 

ww. terenów – 840,1 tys. zł, zadania w zakresie edukacji ekologicznej – 758,3 tys. zł; 

 w 2015 roku – 1.897,1 tys. zł, przeznaczone m.in. na: prace konserwacyjne 

i modernizacyjne obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej w pasach dróg 

powiatowych – 200,0 tys. zł, rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-

                                                      
34  Tj. w uchwale Nr XXXVIII/287/2013 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 r., w uchwale Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 
30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 r., w uchwale Nr XV/100/2015 Rady 
Powiatu w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 r. 
i w uchwale Nr XXVIII/173/2016 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu na 2017 r. Uchwały budżetowe oraz uchwały dotyczące zmian w budżecie Powiatu 
poprzedzone były uzyskaniem opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki 
Rolnej i Ochrony Środowiska.  

Ocena cząstkowa 



 

15 

kanalizacyjnej, w tym przyłącza – 287,5 tys. zł, przebudowę i rozbudowę budynków 

Starostwa wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – 384,9 tys. zł, 

zadania ograniczające zużycie energii, w tym: termomodernizacja budynków, modernizacja 

ogrzewania m.in. z zastosowaniem pompy ciepła, zastosowanie oświetlenia 

energooszczędnego – 465,1 tys. zł, zadania w zakresie kształtowania terenów zieleni 

obejmujące: tworzenie nowych terenów zieleni, utrzymanie i konserwację terenów 

istniejących oraz zakup materiałów do utrzymania ww. terenów – 110,8 tys. zł, zadania 

w zakresie edukacji ekologicznej – 442,0 tys. zł; 

 w 2016 roku – 1.812,9 tys. zł przeznaczone m.in. na: prace konserwacyjne i modernizacyjne 

obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej w pasach dróg powiatowych – 

194,3 tys. zł, rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym 

przyłącza – 357,0  tys. zł, zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem – 120,0 

tys. zł, zadania ograniczające zużycie energii, w tym: termomodernizacja budynków, 

modernizacja ogrzewania – 303,6 tys. zł, zadania w zakresie kształtowania terenów zieleni 

obejmujące: tworzenie nowych terenów zieleni, utrzymanie i konserwację terenów 

istniejących oraz zakup sprzętu do utrzymania ww. terenów – 246,2 tys. zł, zadania 

w zakresie edukacji ekologicznej – 561,2 tys. zł; 

 w 2017 roku (do 30 września) – 365,6 tys. zł przeznaczone m.in. na: prace konserwacyjne 

i modernizacyjne obiektów i urządzeń służących gospodarce wodnej w pasach dróg 

powiatowych – 82,7 tys. zł, zadania w zakresie edukacji ekologicznej – 274,6 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 724-731, 785-813) 

W wyniku wydatkowania z budżetu powiatu środków na zadania związane z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną osiągnięto w latach 2014–2017 (do 30 września) m.in. 

następujące efekty rzeczowe: 

 wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej (art. 400a ust. 1 pkt 5 POŚ) – wykonanie 37 podłączeń  

budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie m. Bełchatowa, rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawady o długości 219 mb, poprawa wydajności ujęć 

wody i efektywności oczyszczania ścieków, wodociąg w miejscowości Rawicz o długości 

1218 mb, modernizacja 456,5 mb kanalizacji sanitarnej, wykonanie 286,5 mb wodociągu, 

236,5 mb kanalizacji sanitarnej, 223 mb kanalizacji deszczowej w Zelowie, budowa 

biologicznej oczyszczalni ścieków przy SP w Bujnach Szlacheckich, wykonanie 32 

podłączeń do kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Zawady, budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wolności 

w Zelowie: sieć wodociągowa o długości 310,5 mb wraz z przyłączami w obrębie pasa 

drogowego o łącznej długości 43,5  m, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 285 mb wraz 

z przyłączami w obrębie pasa drogowego o łącznej długości 50  mb, sieć kanalizacji 

deszczowej o długości 300  mb, modernizacja kanalizacji sanitarnej na długości ok. 287 mb, 

modernizacja kanalizacji sanitarnej o długości 326 mb, oraz kolektora głównego 

dopływowego do oczyszczalni ścieków w Szczercowie o długości 689 mb; 

  przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (art. 400a ust. 1 pkt 21 POŚ) -

termomodernizacje budynków Powiatowego Zarządu Dróg i Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, pływalni 

Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, wymiana instalacji elektrycznej 

z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w ZSP 3 i SOSW w Bełchatowie, 

termomodernizacje budynków ośmiu strażnic OSP , modernizacja ogrzewania 

z zastosowaniem OZE w OSP Chabielice, zastosowanie pomp ciepła do ogrzewania 

kościoła w Drużbicach, prace termomodernizacyjne budynku kościoła Rzymskokatolickiej 

Parafii Narodzenia NMP w Szczercowie; 



 

16 

  wspomaganie ekologicznych form transportu (art. 400a ust.1 pkt 24 POŚ) – wykonanie 

ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok–Góra Kamieńsk o długości 7789 mb, 

oraz ścieżek rowerowych: w Bełchatowie przy ul. Zamoście o długości 880 mb, przy drodze 

powiatowej 1927E Zelów – Drużbice o długości ok. 320 mb. 

 (dowód: akta kontroli str.801-813) 

W okresie 2014 r. – 30 września 2017 r. w Starostwie Bełchatowskim przeprowadzono łącznie 

47 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska, z tego 13 postępowań przeprowadzonych w trybach określonych w ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych35 (dalej „upzp”).  

(dowód: akta kontroli str. 1389-1402) 

Analizą objęto cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych (po jednym z każdego 

roku z lat 20142017): 

 dwóch zamówień udzielonych z zastosowaniem art. 4 ust. 8 upzp: „Zakup kotła c.o. na 

potrzeby Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej w celu poprawy efektywności energetycznej 

budynku” – wartość zamówienia brutto 43,0 tys. zł (postępowanie przeprowadzono w trybie 

rozeznania cenowego) oraz „Utworzenie terenów zieleni w ramach zadania 

„Zagospodarowanie terenów zieleni wokół stadionu lekkoatletycznego Powiatowego 

Centrum Sportu w Bełchatowie” – wartość zamówienia brutto 104,6 tys. zł (postępowanie 

przeprowadzono w trybie zapytania ofertowego); 

 dwóch zamówień udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego: „Termomodernizacja 

budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – I etap”- 

wartość zamówienia brutto 358,4 tys. zł oraz „Wymiana (przebudowa) instalacji elektrycznej 

z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie – II etap” - wartość zamówienia brutto 183,0 tys. zł. 

Analiza ww. zamówień nie wykazała naruszeń przepisów upzp i uregulowań wewnętrznych, 

obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. 

 (dowód: akta kontroli str. 1407-1434) 

Dotacje na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, udzielano wyłącznie 

ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; ich liczby i kwoty 

w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą wyniosły: w 2014 r. 42, na łączną kwotę 

2.691,1 tys. zł; w 2015 r.  10, na łączną kwotę 542,9 tys. zł; w 2016 r. – 12, na łączną kwotę – 

728,4 tys. zł i w 2017 r. – 11, na łączną kwotę – 800,3 tys. zł36. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb udzielania dotacji i sposób ich 

rozliczania zostały określone w Regulaminie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej przyjętym uchwałą Nr XIV/123/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 

14 grudnia 2011 r.  

Dotacje udzielane były: jednostkom samorządu terytorialnego (gminy, miasto Bełchatów), 

gminnej osobie prawnej (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bełchatowie), 

kościelnym osobom prawnym (parafie), stowarzyszeniom posiadającym osobowość prawną 

(ochotnicze straże pożarne) oraz Górniczemu Klubowi Sportowemu „Bełchatów” S.A. (dalej 

„GKS”). Dotacje udzielane były na dofinansowanie kosztów inwestycji oraz dofinansowanie 

przedsięwzięć nieinwestycyjnych. 

Analizą objęto dokumentację czterech dotacji udzielonych w latach 20142016 na 

dofinansowanie następujących zadań: 

                                                      
35  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
36  Przyznane, ale nierozliczone do 30 września 2017 r.  
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  „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zamoście w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy 

Zamoście w Bełchatowie””. Wartość zadania – 334,2 tys. zł; kwota dotacji – 200,0 tys. zł 

(umowa nr 3/OS/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zawarta z Miastem Bełchatów); 

 „Zakup i montaż kotłowni na bazie gruntowej pompy ciepła wraz z zakupem zestawu 

modułów fotowoltaicznych”. Wartość zadania – 400,0 tys. zł; kwota dotacji – 150,0 tys. zł 

(umowa nr 10/OS/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. zawarta z Rzymskokatolicką Parafią Zesłania 

Ducha Świętego w Bełchatowie); 

 „Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w Szczercowie – kolektor 

główny dopływowy do oczyszczalni ścieków w Szczercowie i ul. Zachodnia”. Wartość 

zadania – 724,1 tys. zł; kwota dotacji – 160,0 tys. zł (umowa nr 9/OS/2016 z dnia 6 września 

2016 r. zawarta z Gminą Szczerców); 

 „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest”. 

Wartość zadania – 25,0 tys. zł; kwota dotacji – 20,0 tys. zł (umowa nr 3/OS/2016 z dnia 

18 kwietnia 2016 r. zawarta z Miastem Bełchatów). 

Dotacji tych udzielono na podstawie umów zawartych, jak podano, na podstawie przepisów art. 

403 ust. 1 POŚ, art. 250 ustawy o finansach publicznych oraz Regulaminu finansowania zadań 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Analizowane dotacje zostały udzielone 

zgodnie z warunkami określonymi w ww. Regulaminie.  

Ww. dotacje zostały terminowo rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.  

Kontrola wykorzystania dotacji przez Starostwo realizowana była poprzez przeprowadzenie 

przez pracowników WOŚ wizji lokalnej (w przypadku trzech ww. zadań inwestycyjnych) oraz, 

we wszystkich przypadkach, kontrolę dokumentów rozliczeniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 706-733, 1403-1406, 1727-1738, 1775-1781, 1788-1802) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości.  

1.  Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie objętym 

kontrolą sfinansowano w łącznej kwocie 572,5 tys. zł (poprzez dotacje celowe) zadania 

niemieszczące się w katalogu zadań powiatu, określonym w art. 403 ust 1 POŚ. I tak: 

 Ochotniczym Strażom Pożarnym udzielono dotacji w łącznej kwocie 522,5 tys. zł  na zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podstawowym wyposażeniem (OSP 

Bełchatów); lekkiego samochodu pożarniczego (OSP w Borowej); średniego samochodu 

pożarniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (OSP w Hucie); motopompy 

i agregatu prądotwórczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

(OSP w Łękawie); sprzętu bojowego – motopompy (OSP Kociszew). 

Zakup specjalistycznych samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego, a także 

samochodów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w sprzęt i materiały przeznaczone do 

działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego, kwalifikowany powinien być zgodnie z art. 

400a ust. 1 pkt 17 POŚ jako działanie polegające na zapobieganiu i likwidowaniu 

poważnych awarii, a także ich skutków lub opcjonalnie zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 36 

POŚ jako wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Jednak tego rodzaju zadania, zgodnie z art. 403 ust. 1 

ustawy POŚ nie mogą być finansowane przez powiaty ze środków pochodzących z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska. 

  Miastu Bełchatów udzielono w 2014 r. dotacji celowej  w kwocie 50,0 tys. zł na 

rewaloryzację zabytkowego parku przy ul. Hellwiga. 

Przedsięwzięcie to wpisuje się w zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 26 POŚ jako 

działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 
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przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami37. Jednak takie zadanie, zgodnie z art. 403 ust. 1  POŚ, nie może być 

finansowane przez powiaty ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska. 

Naczelnik WOŚ wyjaśnił, że dotacje te przyznano na podstawie uchwalonego przez Radę 
Powiatu w Bełchatowie Regulaminu finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, który przewiduje opiniowanie wniosków o dotacje przez WOŚ, radcę 
prawnego i Zarząd Powiatu. W każdym z ww. przypadków opinie były pozytywne.   

2.  Podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 POŚ udzielono w okresie objętym kontrolą 

dotacji, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w łącznej 

kwocie 156,4 tys. zł na przedsięwzięcia, które nie miały charakteru inwestycji. I tak:  

 Górniczemu Klubowi Sportowemu „Bełchatów” SA w 2016 r. udzielono dotacji w kwocie 

38,4 tys. zł na zadanie, które nazwano „Renowacja i utrzymanie terenów zieleni”. Zadanie to 

nie miało charakteru inwestycji, bowiem obejmowało zakup i zasiew specjalistycznej 

mieszanki traw; szczotkowanie mające m.in. spowodować podniesienie się zgniecionej 

trawy; wertykulację, piaskowanie i włóknowanie, tj. czynności mające na celu poprawę 

stanu podłoża; zakup i rozprowadzenie nawozu i środków ochrony roślin oraz koszenie 

i podlewanie. 

 czterem parafiom rzymskokatolickim w 2014 r. udzielono dotacji w łącznej kwocie  

118,0 tys. zł na utworzenie terenów zieleni. Dofinansowane środkami z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska zadania nie miały charakteru inwestycji. Zakres prac obejmował 

m.in. przygotowanie terenu pod nasadzenia, tworzenie rabat i nasadzenia roślin, montaż 

podpór pod pnącza, renowację trawnika, montaż 10 ławek, roboty porządkowe, w tym 

dowóz i rozplantowanie ziemi, wyrównanie terenu i założenie trawnika. 

W sprawie udzielenia parafiom dotacji na przedsięwzięcia dotyczące terenów zieleni Naczelnik 

WOŚ wyjaśnił, że „Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przyznało dotacje na zadania związane 

z utworzeniem terenów zieleni dla Parafii Rzymskokatolickich z terenu powiatu 

bełchatowskiego, gdyż były to zadania inwestycyjne polegające m.in. na zagospodarowaniu 

terenów zielonych. W ramach  tych zadań, m.in. 

 wykonano projekty zagospodarowania terenów zielonych, 

 teren oczyszczono z zanieczyszczeń i wyrównywano, 

 wykonywano prace budowlane związane z wykonywaniem ścieżek i alejek, 

 dokonywano nasadzeń drzew i krzewów, 

 wykonano aranżacje kamienne, obsypywanie korą  wokół skupisk krzewów 

 wykonano trawniki itp. 

Pod pojęciem inwestycji jednostek samorządowych należy rozumieć ten obszar działań, który 

ustawa o rachunkowości określa jako środki trwałe w budowie (są to środki trwałe w okresie ich 

budowy, montażu bądź też ulepszenie już istniejącego środka trwałego). (…) 

Według naszej opinii dotacje na utworzenie terenów zielonych związane są wydatkami 

poniesionymi na ulepszenie istniejących gruntów i budynków, tym samym zwiększają jego 

wartość. Wobec powyższego dotacje na utworzenie terenów zielonych przyznawane m.in. 

parafiom zalicza się do zadań inwestycyjnych.” 

 (dowód: akta kontroli str. 926-1011,1013-1034, 1366-1387, 1803-1823) 

Zdaniem NIK, zakres prac wykonanych w ramach zadań związanych z utworzeniem terenów 

zieleni nie miał charakteru zadań inwestycyjnych, bowiem w wyniku ich poniesienia nie mogło 

nastąpić zwiększenie wartości jakiegokolwiek środka trwałego, jak również nie powstał żaden 

nowy środek trwały. Należy podkreślić, że nawet Izby Skarbowe nie traktują wydatków na 

                                                      
37  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, 

ze zm.). 
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utworzenie terenów zieleni przy budynkach, jako wydatków zwiększających wartość środków 

trwałych lecz jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia38. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność 

Starostwa w zakresie legalności, gospodarność i efektywności wydatkowania środków na 

zadania związane z ochrona środowiska i gospodarką wodną. 

 

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 

Ewidencja księgowa prowadzona była w Starostwie w sposób umożliwiający identyfikację 

źródeł dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, w tym 

dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tj. wskazanych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 

ustawy POŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 1557-1639) 

Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska klasyfikowano w Starostwie 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 zagranicznych39 (dalej „rozporządzenie w sprawie klasyfikacji”), tj. w dziale 900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wpływy z kar w paragrafie 

058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 

wpływy z opłat w paragrafie 069 Wpływy z różnych opłat. Analiza 15 dowodów księgowych 

dokumentujących uzyskane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie 

wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1557-1639) 

Ewidencja księgowa dokumentów w zakresie wydatków budżetowych dotyczących ochrony 

środowiska prowadzona była na kontach księgowych przeznaczonych do ewidencji zobowiązań 

łącznie z innymi dokumentami w zakresie wydatków budżetowych. Wyodrębnienie następowało 

poprzez wskazanie klasyfikacji budżetowej, rodzaju zadania i źródła wydatku oraz symbolu 

komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego odpowiedzialnej za realizację danego zadania. 

Ponadto możliwe było wskazanie nr pozycji i nazwy zadania inwestycyjnego. 

Tak prowadzona ewidencja księgowa w oparciu o szczegółową klasyfikację budżetową 

dotyczącą zadań z zakresu ochrony środowiska oraz symbol wydzielonej komórki 

organizacyjnej nie pozwalała na bezpośrednie wyodrębnienie wydatków finansowanych  

z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W celu określenia kwot 

tych wydatków Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w oparciu o plan 

finansowy zadań realizowanych z tych środków, pobierał wskazane w poszczególnych 

pozycjach tego planu wydruki z ewidencji księgowej, które były podstawą do sporządzenia 

sprawozdania. 

 (dowód: akta kontroli str. 835-860,1471-1542,1874-1931) 

                                                      
38  M.in. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBI/2/423-70/12/MO (24 kwietnia 

2012 r.); Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB3/423-573/14/KK 
(14 stycznia 2015 r.). 

39  Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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Analiza 13 dowodów księgowych dokumentujących wydatki na zadania dotyczące ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej wykazała, że ww. wydatki zaklasyfikowano zgodnie 

z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1874-1931) 

Sprawozdanie statystyczne – OS-4p oraz załączniki nr 1 do ww. sprawozdań  za każdy rok 

okresu objętego kontrolą (2014–2016) sporządzono w sposób jedynie częściowo oparty na 

zapisach ksiąg rachunkowych, w dużym stopniu wymagający przetworzenia danych zawartych 

w ewidencji księgowej.   

 (dowód: akta kontroli str. 1471-1542) 

Sprawozdania OŚ-4p oraz załączniki nr 1 do tych sprawozdań przekazano do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dalej „wfośigw”) (dotyczy załącznika nr 1) 

w terminach określonych w przepisach. 

(dowód: akta kontroli str. 678-680, 683-684, 687-688) 

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

 
1.  Na podstawie analizy wydatków sfinansowanych w okresie objętym kontrolą ze środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 264,6 tys. zł, a dotyczących 

zagospodarowania lub utworzenia terenów zieleni przy jednostkach organizacyjnych 

Powiatu (Powiatowy Zarząd Dróg, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych, Powiatowe Centrum Sportu, Dom Dziecka) ustalono, że zostały one 

zakwalifikowane do § 6050 – wydatki inwestycyjne. Kwota poniesionych wydatków 

zwiększyła wartość środków trwałych ww. jednostek, podczas gdy zakres prac wykonanych 

z ww. środków nie wskazywał na ich inwestycyjny charakter. W ramach tych prac wykonano 

m.in. prace porządkowe, trawniki, nasadzenia roślin, przeprowadzono pielęgnację 

istniejących drzew i krzewów, a także zakupiono kilkadziesiąt ławek parkowych i kilka koszy 

na śmieci. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że „Wydatki na utworzenie terenów zieleni zostały 

zakwalifikowane do wydatków inwestycyjnych, gdyż przedsięwzięcia te spełniają kryteria 

charakterystyczne dla rzeczowych aktywów trwałych określone w art. 3 ust. 1 pkt. 12 i 13 

ustawy o rachunkowości (…). Zostały zakwalifikowane w grupie II, podgrupie 29 rodzaju 

290 jako budowle sportowe i rekreacyjne tj. ogrody i parki publiczne, skwery ogrody 

botaniczne i zoologiczne. 
Planując zadanie inwestycyjne należy brać po uwagę wszystkie czynności i prace mające 

wpływ na zwiększenie wartości środka trwałego (w tym przypadku terenów zieleni). 

W ramach zadania inwestycyjnego będą zatem wykonywane również np. dokumentacje 

techniczne a także prace techniczne dostosowujące teren do potrzeb przeprowadzenia 

inwestycji. Zgodnie bowiem z definicją ustawy o rachunkowości przez środki trwałe rozumie 

się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 

niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.” 

(dowód: akta kontroli str. 1084-1087) 

Stosownie do Klasyfikacji Środków Trwałych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych40 grupa 2 

to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, podgrupa 29 to pozostałe obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej, a rodzaj 290 to budowle sportowe i rekreacyjne. Rodzaj ten obejmuje obiekty 

ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 

                                                      
40  Dz.U. poz. 1864, a poprzednio rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 242, 

poz. 1622). 
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z wbudowanymi na stałe urządzeniami, a nie jak wskazała Skarbnik Powiatu „ogrody i parki 

publiczne, skwery, ogrody botaniczne i zoologiczne”. Jak wskazano wyżej wykonane prace 

nie spowodowały powstania jakichkolwiek obiektów z wbudowanymi na stałe urządzeniami. 

2.  Nierzetelnie sporządzano sprawozdania OŚ-4p ze względu na niewykazywanie, jako stanu 

początkowego w kolejnym roku sprawozdawczym, stanu końcowego niewykorzystanych 

środków z poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Rozporządzenia 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 w programie badań 

statystycznych statystyki publicznej zawierały m.in. wzory Sprawozdań z gospodarowania 

dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi 

na finansowanie ochrony środowiska OS-4p oraz objaśnienia co do sposobu ich 

wypełniania. Zgodnie z powyższymi zasadami stan środków budżetu powiatu pochodzących 

z opłat i kar środowiskowych na początek okresu sprawozdawczego jest równy stanowi  

ww. środków na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.   

W sporządzanych w Starostwie sprawozdaniach OŚ-4p za lata od 2012 do 2016 r. 

przedstawiano niewłaściwy stan środków, nie wykazując, jako stanu początkowego 

w kolejnym roku sprawozdawczym, stanu końcowego niewykorzystanych środków 

z poprzedniego okresu sprawozdawczego, czego należało dokonać zgodnie z zasadami 

wypełniania ww. sprawozdań. Starosta Bełchatowski w wyjaśnieniach podał, że 

„W sprawozdaniach OŚ-4p w poz. 1 – Stan środków budżetu powiatu na początek okresu 

sprawozdawczego, wykazywano stan zerowy, kierując się interpretacją organu kontroli 

finansowej jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi (opinia z dnia 04.04.2011 r. 

znak WA4120-5/2011/w/). 

Pragnę również zaznaczyć, iż taki sposób rozliczenia środków potwierdza także stanowisko 

Ministra Środowiska z dnia 20.04.2012 r. znak DZRie-0230-16/12/1ms (…).” 

(dowód: akta kontroli str. 682, 692, 700, 1035-1046) 

Wyjaśnienia złożone przez Starostę nie zmieniają oceny NIK, iż działanie takie było 

nielegalne. Przywołane rozporządzenia jednoznacznie określają wymaganie prezentacji 

w sprawozdaniach OŚ-4p, jako stanu początkowego budżetu kolejnym roku 

sprawozdawczym, stanu końcowego niewykorzystanych środków z poprzedniego okresu 

sprawozdawczego. Należy zauważyć także, że nieuwzględnianie w stanie początkowym 

salda środków pozostałych na koniec roku poprzedniego spowodowało m.in. wykazanie 

w sprawozdaniu OŚ-4p za 2013 r. minusowego stanu środków na koniec roku 

(„- 3.148,8 tys. zł”) w sytuacji gdy faktycznie stan środków na koniec 2013 r. wynosił 

10.595,5 tys. zł. 

NIK zwraca uwagę na ryzyko związane z przyjętą w Starostwie metodą identyfikacji wydatków 

finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych. Metoda ta zdaniem 

NIK nie eliminuje możliwości popełnienia błędu polegającego na nieuwzględnieniu 

w sprawozdaniu OŚ-4p wszystkich wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat 

i kar środowiskowych i dodatkowo utrudnia sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie 

weryfikacji pod tym kątem rzetelności sporządzonego sprawozdania. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starostwa w zakresie sposobu 
ewidencjonowania w księgach rachunkowych wydatków na zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących zagospodarowania lub utworzenia terenów 
zieleni przy jednostkach organizacyjnych Powiatu, a także sporządzania sprawozdawczości 
statystycznej w zakresie gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli41, 

wnosi o: 

1) zaprzestanie finansowania ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska, zadań niewymienionych w art. 403 ust. 1 POŚ;  

2) wykazywanie w sprawozdaniach OŚ-4p, jako stanu początkowego w kolejnym okresie 

sprawozdawczym, stanu końcowego niewykorzystanych środków z poprzedniego okresu 

sprawozdawczego; 

3) udzielanie na podstawie art. 403 ust. 4 POŚ dotacji celowych wyłącznie na finansowanie 

lub dofinansowanie inwestycji. 

 

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  28  grudnia 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Środowiska 

 

 

 

 

Kontroler 

 

 

Dyrektor 
Anna Krzywicka 

 
 
 

Jacek Szymański 
główny specjalista k.p. 

 

                                                      
41  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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