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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. 
 

Kontrolerzy Izabella Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/50/2017 z dnia 3 października 2017 r. 

Damian Pazio, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI//51/2017 z dnia 3 października 2017 r. 

Agnieszka Kołakowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/58/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 3-4, 1742-1743) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Płocka, ul. Stary Rynek nr 1 (dalej „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka (dalej „Prezydent Miasta”) 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Gminy Miasta Płock w zakresie finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w latach 2014–2017 (do dnia 30 listopada)2. 

Wydatkowanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną było zgodne 
z uchwałami budżetowymi. 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, 
a także wykonanie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta 
Płocka). W latach 2014–2017 (do dnia 30 września) z budżetu Gminy Miasta Płocka 
udzielono 84 dotacji, w tym 65 na realizację „Programu poprawy jakości powietrza –
KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej 
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, a także pięć dotacji dla 
Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach „Programu unieszkodliwiania odpadów 
azbestowo-cementowych”. 
W ocenie NIK w Gminie Miasta Płock procedury kontroli zarządczej dla objętego 
kontrolą obszaru nie były w pełni adekwatne, a określone w nich mechanizmy 
kontroli zarządczej nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości, co potwierdzają stwierdzone w toku niniejszej kontroli 
nieprawidłowości polegające m.in. na: 

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

nieprawidłowości, negatywną. 
2  Czynności kontrolne trwały do 30 listopada 2017 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 sfinansowaniu w latach 20142017 (do dnia 30 września) wydatków ze 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska3 w kwocie 
287,3 tys. zł na zadania niemieszczące się, w określonym w art. 403 ust.1 i 2 
ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: 
ustawa POŚ), katalogu zadań możliwych do sfinansowania wskazanymi wyżej 
środkami przez gminy i powiaty oraz sfinansowaniu zadań w kwocie 
171,8 tys. zł, których realizacja powinna być pokryta z pobranych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 wydatkowaniu w formie dotacji 29,8 tys. zł na trzy zadania dotyczące 
humanitarnego traktowania zwierząt („Na pomoc krzywdzonym i porzuconym 
zwierzętom w Płocku”; „Kot nie zawsze spada na cztery łapy”; „Rozmnażając – 
pogłębiasz bezdomność”), tj. na zadania, których zakres (poza szkoleniem 
o charakterze edukacyjnym) nie mieścił się w katalogu zadań możliwych do 
sfinansowania przez gminy i powiaty ze środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska;  

 nieustaleniu w polityce rachunkowości zasad prowadzenia ewidencji 
analitycznej umożliwiającej 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; 

 nierzetelnym sporządzaniu w Urzędzie w latach 2014–2017 sprawozdań OŚ-
4g/OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi 
z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie 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 

Ustalone w Urzędzie procedury kontroli zarządczej obejmowały m.in. identyfikację 
ryzyka, jego analizę i ocenę, a także planowanie działań zaradczych. Nie zostały 
jednak określone cele i wyznaczone mierniki umożliwiające monitoring realizacji 
zadań związanych ochroną środowiska i gospodarką wodną. W obowiązującym 
Zakładowym Planie Kont dla Urzędu Miasta Płocka4 nie określono zasad 
prowadzenia ewidencji analitycznej umożliwiającej zidentyfikowane wydatków na 
ochronę środowiska i gospodarkę wodną, finansowanych ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i tym samym pozyskanie bezpośrednio 
z ewidencji księgowej danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań OŚ-4p 
i OŚ-4g. Od 2015 r. pracownicy Urzędu wprowadzili, w trybie roboczym, w słowniku 
programu „REKORD-BUDŻET” symbole: AP – dla wydatków bieżących powiatu; AG 
– dla wydatków bieżących gminy; IH – dla wydatków inwestycyjnych gminy własne 
dotacje celowe; IP – dla wydatków inwestycyjnych powiatu. Jak wyjaśniono symbole 
te były stosowane do oznaczenia wydatków finansowanych ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 144-176, 229-275, 1792-1793, 2108) 

                                                      
3  Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozumiane jako środki pochodzące z opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.). 

4  Stanowiącym jeden z elementów polityki rachunkowości ustalonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 
nr 2009/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie Zasad rachunkowości Urzędu Miasta Płock. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Płock zostały 
wprowadzone zarządzeniem Prezydenta Miasta5. Zgodnie z tym zarządzeniem, za 
realizację celów kontroli zarządczej w Gminie Miasto Płock odpowiedzialność 
ponosili kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek 
organizacyjnych. W ramach kontroli zarządczej kierownictwo wszystkich szczebli 
Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązane było do m.in. 
identyfikacji i oceny ryzyka związanego z nadzorowanym obszarem oraz 
zapewnienia skutecznego wykonywania kontroli zarządczej i dbałości o ciągłą 
poprawę realizowanych przez siebie procesów.  

Stosownie do Zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Płocka6, za 
zarządzanie ryzykiem odpowiadał Prezydent Miasta. W zarządzaniu ryzykiem 
Prezydenta wspierał Zespół ds. zarządzania ryzykiem (dalej Zespół). Do zadań tego 
Zespołu należała m.in. ocena zidentyfikowanych ryzyk, analiza ryzyk 
zmaterializowanych oraz skuteczności zastosowanych metod przeciwdziałania 
ryzyku, a także monitorowanie przebiegu procesu zarządzania ryzykiem.  

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska (dalej „Dyrektor Wydziału”) sporządzał 
„Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania 
ryzyku”/„Arkusz identyfikacji ryzyka”, który po zatwierdzeniu przez Zastępcę 
Prezydenta przekazywany był do Zespołu. Po zakończeniu roku, w przypadku 
wystąpienia ryzyka skutkującego niezrealizowaniem zaplanowanych zadań, 
Dyrektor Wydziału sporządzał „Kartę przeciwdziałania ryzyku”, która po 
zatwierdzeniu przez Zastępcę Prezydenta przekazywana była do Zespołu. Zespół 
dokonywał hierarchizacji zidentyfikowanych ryzyk oraz sporządzał „Rejestr Ryzyk 
Urzędu Miasta Płocka”. Na podstawie tego rejestru Zespół opracowywał „Mapę 
Ryzyk Urzędu Miasta Płocka” odzwierciedlającą poziom ryzyka, propozycje działań 
zaradczych oraz określającą miejsce ryzyka i właściciela ryzyka odpowiedzialnego 
za podjęcie działań wraz z terminem granicznym podjęcia działań. Natomiast na 
podstawie „Karty przeciwdziałaniu ryzyku” sporządzany był roczny „Raport ryzyk 
zmaterializowanych”, który zawierał m.in. analizę skuteczności zastosowanych 
metod przeciwdziałania ryzyku. „Mapę Ryzyk Urzędu Miasta Płocka” oraz „Raport 
ryzyk zmaterializowanych” zatwierdzał Prezydent Miasta. W opisanej wyżej 
dokumentacji w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną określono m.in. ryzyko finansowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 233-275, 1051-1166)  

Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu określone zostały 
w „Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka”7, a wewnętrzne struktury 
oraz zasady organizacji pracy w regulaminach wewnętrznych tych komórek. Zakresy 

                                                      
5  Zarządzenie Nr 665/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Płock. 
6  Zarządzenie Nr 1901/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Płocka, Zarządzenie Nr 1486/2015 Prezydenta Miasta 
Płocka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta 
Płocka, Zarządzenie Nr 2478/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2016 r. zmieniające 
Zarządzenie 1486/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Płocka. 

7  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3337/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2013 roku 
zmieniającego zarządzenie nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 
nadania Regulaminu Urzędowi Miasta Płocka oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ze zm., Zarządzenia Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
8 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka ze zm. 
i Zarządzenia  Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie nadania 
Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka ze zm.    
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obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników uwzględniały czynności 
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 140-141, 1024-1025) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Wydziału Kontroli Urzędu nie przeprowadzili 
kontroli w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

Prezydent Miasta wyjaśnił: „Proces planowania tematów kontroli w Urzędzie Miasta 
Płocka opiera się w szczególności na propozycjach kontroli wskazywanych przez 
najwyższe kierownictwo UMP, wewnętrznych analizach wystąpienia ryzyka lub 
potencjalnych zagrożeń dla prawidłowego wykonywania zadań oraz w oparciu 
o Centralny Rejestr Skarg i Wniosków. Do planów kontroli wprowadzane są 
zagadnienia, które uzyskały najwyższy priorytet do realizacji.”. 

(dowód: akta kontroli str. 177-204) 

W strukturze organizacyjnej Urzędu wyodrębniono komórkę organizacyjną Audytora 
Wewnętrznego i Zespołu Audytu Wewnętrznego, do zakresu której należała m.in. 
ocena kontroli zarządczej w realizacji celów i zadań w Urzędzie poprzez zadania 
zapewniające i czynności doradcze. 

 (dowód: akta kontroli str. 140-141) 

Zagadnienia z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w okresie objętym kontrolą nie zostały objęte audytem, nie były również 
przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez komisję rewizyjną oraz komisję 
właściwą ds. ochrony środowiska Rady Miasta Płocka. 

Prezydent Miasta wyjaśnił: „Za stworzenie rocznego planu audytu opartego na 
ryzyku odpowiedzialny jest Audytor Wewnętrzny. Podstawą przygotowania rocznego 
planu audytu jest analiza ryzyka polegająca na badaniu potencjalnych obszarów 
ryzyka w celu określenia, które z nich są narażone na największe ryzyko i wymagają 
objęcia audytem w pierwszej kolejności. Analiza potrzeb dokonywana jest w oparciu 
o profesjonalny osąd Audytora Wewnętrznego. Jednym z kryteriów oceny jest 
priorytet Prezydenta. (…) W okresie 2014-2017 obszar ochrony środowiska 
i rolnictwa jako obszar o najwyższym ryzyku znalazł się w planie audytu na 
rok 2016. Zadanie zapewniające w tym obszarze zostało przeprowadzone 
w zakresie Zarządzania i organizacji realizacją zadań z zakresu ochrony 
środowiska, który odpowiadał ówczesnym potrzebom Urzędu Miasta Płocka 
i wynikał ze zmian organizacyjnych, jak również z uzgodnienia z Prezydentem.”. 

(dowód: akta kontroli str. 20-58, 1193, 1660-1661, 1710) 

W sierpniu 2017 r. Audytor zakończył w Urzędzie zadanie audytowe „System 
wyznaczania celów w ramach poszczególnych zadań budżetowych oraz 
monitorowanie i ocena ich realizacji na poziomie zarządzania operacyjnego”. 
W sprawozdaniu8 wskazał m.in. na nieuwzględnienie w planowaniu zadań 
budżetowych procesu wyznaczania celów zadań i wskaźników, które wskazywałyby 
oczekiwany poziom realizacji zadań oraz rzeczywisty poziom ich wykonania; brak 
określonej struktury organizacyjnej w Urzędzie do analizy i oceny zadań komórek 
organizacyjnych w zakresie skuteczności, efektywności i oszczędności realizacji 
celów zadań oraz nieprzeprowadzanie weryfikacji i oceny planów zadań bieżących 
oraz ich celów z uwzględnieniem wskaźników. Prezydent Miasta, do wykonania 

                                                      
8  Sprawozdanie z audytu wewnętrznego Nr 1/2017 „System wyznaczania celów w ramach poszczególnych 

zadań budżetowych oraz monitorowanie i ocena ich realizacji na poziomie zarządzania operacyjnego”. 
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zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu, wyznaczył Skarbnika Miasta 
oraz Sekretarza Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 144-176) 

W związku z rekomendacjami sformułowanymi w sprawozdaniu 
z przeprowadzonego audytu, na spotkaniu w dniu 10 października 2017 r., Skarbnik 
Miasta, Sekretarz Miasta i Audytor uzgodnili, że cele zadań i mierniki ich realizacji 
powinny być powiązane ze Strategią Miasta. Słuszność tej decyzji potwierdził 
Kierownik Referatu Strategii i Planowania (dalej Kierownik Referatu), który wskazał 
także, iż przypisanie zadań budżetowych do poszczególnych celów strategicznych 
zasadne byłoby po przygotowaniu projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Płocka do 2030 roku. Przewidywany termin opracowania projektu Strategii to 
styczeń 2018 r., a przyjęcie tego dokumentu zaplanowano w lutym 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1664-1665) 

Sekretarz Miasta wyjaśnił: „Po opracowaniu projektu Strategii odbędzie się kolejne 
spotkanie w celu wypracowania systemu koordynowania i nadzorowania budżetu 
zadaniowego, po którym Prezydentowi zostaną przedstawione informacje dotyczące 
dalszych działań w związku z wykonaniem rekomendacji.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1662-1663) 

W okresie objętym kontrolą finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
nie było przedmiotem kontroli instytucji zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 205-228) 

W „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku”9 wyznaczono 
cele nadrzędne i strategiczne, w tym cel 3.2 „Poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego” oraz strategie działania dla poszczególnych celów strategicznych. 
Do każdego z celów strategicznych zostały przypisane jednostki organizacyjne 
Urzędu Miasta Płocka odpowiedzialne za ich realizację oraz wskazane komórki 
wiodące. 

(dowód: akta kontroli str. 1167-1192) 

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka”10 zawierał cele w ujęciu krótko-, 
średnio- i długookresowym, obejmujące horyzont czasowy lat 2004–2015. 
Przedstawiono w nim zadania dla poszczególnych komponentów środowiska na lata 
2004–2015. Nie wskazano natomiast zadań długoterminowych i szacunków 
kosztów, gdyż jak wskazano w Programie, istniało zbyt duże prawdopodobieństwo 
obarczenia takich wyliczeń błędem. Wdrożenie Programu warunkowano 
pozyskaniem środków finansowych na realizację poszczególnych zadań. 

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016-2022”11 
wyznaczono cele oraz przedstawiono wykaz zadań związanych z ochroną 
środowiska przewidzianych do realizacji w latach 2016–2022. Dokonano w nim 
podziału na zadania własne – realizowane przez Urząd Miasta Płocka oraz zadania 
planowane do wykonania przez inne jednostki z terenu Gminy Miasta Płock, których 
realizacja podlega monitorowaniu przez Urząd. Dla zadań własnych dokonano 

                                                      
9  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku. 
10  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 486/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka” i „Planu gospodarki odpadami dla miasta Płocka” 
stanowiącego integralną część programu. 

11  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 438/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu ochrony środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016-2022”. 



 

7 

szacunkowego podziału kosztów w poszczególnych latach realizacji. Faktyczny 
termin realizacji zadań uzależniono od możliwości pozyskania dofinansowania 
zewnętrznego. 

Obydwa programy ochrony środowiska zostały zaopiniowane pozytywnie przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli str. 118-120, 1048-1050) 

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

1. W Zakładowym Planie Kont nie określono zasad umożliwiających 
zidentyfikowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 
finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska. W celu oznaczenia wydatków z ww. środków wprowadzono od 2015 
r. w trybie roboczym symbole, ale sposób ich stosowania i opis używanych 
skrótów nie był zatwierdzony w polityce rachunkowości przez kierownika 
jednostki.  

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości12 
kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje zasady (politykę) 
rachunkowości, która powinna obejmować 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. 

Zgodnie z § 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 Polskiej13, zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość 
sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych 
sprawozdań określonych w odrębnych przepisach.  

Należy także podkreślić, że stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy 
o rachunkowości zapis księgowy powinien zawierać m.in. zrozumiały tekst, skrót lub 
kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub 
kodów. Oznacza to, że pisemne objaśnienia stosowanych w ewidencji księgowej 
symboli powinny być ujęte w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości. 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że „w obowiązującym w Urzędzie Miasta Płocka 
w badanym okresie zakładowym planie kont nie wyodrębniono na poziomie 
analitycznym właściwego konta do ewidencjonowania wydatków ze środków 
uzyskanych z tytułu opłat i kar środowiskowych, w tym opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Obowiązujące w Urzędzie Miasta 
Płocka zasady rachunkowości zawierają wszystkie niezbędne elementy określone 
w art. 10 ustawy o rachunkowości (…). Jeżeli z przepisów prawa lub zawartych 
umów wynika konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, 
tworzone są konta analityczne. Z przepisów art. 400 ustawy POŚ nie wynika 
obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Pomimo braku 
obowiązku, w Urzędzie Miasta Płocka wydatki ponoszone ze środków z opłat i kar 

                                                      
12  Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. 
13  Dz. U. z 2017 r. poz. 760. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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za korzystanie ze środowiska zostały wyodrębnione budżetowo, poprzez 
zastosowanie symboli sposobu finansowania.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1792-1793, 2108) 

NIK zauważa, że art. 400 ustawy POŚ na który powołuje się w wyjaśnieniach 
Prezydent Miasta, stanowi o osobowości prawnej Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”) oraz Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „wfośigw”), a nie zagadnień 
związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej. Zgodnie z art. 403 
ust. 1 i 2 ustawy POŚ, gminy i powiaty zobowiązane są do finansowania ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 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. W związku z tym, 
zdaniem NIK, potwierdzenie wykonania tego obowiązku musi znaleźć swój ślad 
rewizyjny w ewidencji księgowej, która powinna być prowadzona w sposób 
pozwalający na uzyskanie wiarygodnych informacji w powyższym zakresie. 

2. Nie określano celów dla zadań planowanych do wykonania w danym roku, jak 
również mierników umożliwiających monitorowanie stopnia realizacji zadań 
i ocenę osiągnięcia określonych celów. 

 (dowód: akta kontroli str. 144-176) 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych14 (dalej „ufp”) kontrolę 
zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

Stosownie do pkt B6 standardów kontroli zarządczej15 cele i zadania należy określać 
jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za 
pomocą wyznaczonych mierników. 

Prezydent Miasta wyjaśnił: „W związku z rekomendacjami wydanymi w wyniku 
audytu przeprowadzonego w zakresie Systemu wyznaczania celów w ramach 
poszczególnych zadań budżetowych oraz monitorowania i oceny ich realizacji na 
poziomie zarządzania operacyjnego uzgodniono, że cele zadań i wskaźniki realizacji 
celów powinny być powiązane ze Strategią Miasta. Ustalono, iż po opracowaniu 
projektu Strategii zostanie wypracowany system koordynowania i nadzorowania 
budżetu zadaniowego.” oraz „Jednostki samorządu terytorialnego nie są 
zobligowane przepisami prawa do sporządzania budżetu w formie zadaniowej. 
Sporządzany przez Gminę Miasto Płock forma budżetu w układzie zadaniowym ma 
charakter prezentacyjny i ma na celu bardziej szczegółowej analizy nakładów 
niezbędnych na realizację poszczególnych działań bieżących i majątkowych 
realizowanych w ramach zadań miasta. Powyższa forma budżetu umożliwia 
szczegółowe monitorowanie i analizę wydatków związanych realizacją 
poszczególnych przedsięwzięć. Po zatwierdzeniu projektu Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku planujemy przeprowadzenie 
dalszych działań w zakresie powiązania celów strategicznych z zadaniami komórek 
organizacyjnych i określenia wskaźników ich realizacji.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1697-1702) 

                                                      
14  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. 
15  Załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 
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Zdaniem NIK, fakt powiązania planowanych do wykonania zadań w danym roku 
budżetowym ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka nie stanowi 
przeszkody dla ustalenia celów i mierników dla zadań realizowanych w rocznej 
perspektywie. Bez określenia celu realizacji danego zadania i ustalenia wartości 
planowanego do osiągnięcia miernika nie można wiarygodnie ocenić, czy środki na 
wykonanie tego zadania  wykorzystane zostały efektywnie i oszczędnie. 

3. Sporządzona w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu „Karta 
przeciwdziałania ryzyku za 2014 r.” zawierała niezgodne ze stanem faktycznym 
dane o zmaterializowanym ryzyku w zakresie zadania nr 02/WKŚ-I/P „Realizacja 
zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, tj. o braku środków na jego 
realizację. Dane z tej Karty zostały przeniesione przez Zespół ds. zarządzania 
ryzykiem do „Wykazu zmaterializowanych ryzyk w 2014 r.”.  

 (dowód: akta kontroli str. 1026-1047; 1138-1139) 

Faktycznie w 2014 r. nie wystąpił brak środków na finansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki. Według danych zawartych w „Sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2014 rok16” w punkcie dotyczącym 
„Omówienia zrealizowanych wydatków bieżących gminnych komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym”, w odniesieniu do ww. 
zadania wskazano, że część wydatków została sfinansowana ze środków wfośigw  
w Warszawie. Dlatego też nie wykorzystano w pełni limitu środków własnych Gminy 
Miasta Płock, planowanego pierwotnie na realizację wskazanego wyżej zadania.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił: „(…) Zespół ds. zarządzania ryzykiem na podstawie 
przedłożonych Kart (przeciwdziałania ryzyku – dop. kontrolera) sporządził Wykaz 
zmaterializowanych ryzyk w 2014 roku, w którym omyłkowo znalazło się 
zrealizowane zadanie: Realizacja zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(02/WKŚ-I/P) z niezmaterializowanym ryzykiem.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1703-1704) 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska wyjaśniła „(…) W Karcie 
przeciwdziałania ryzyku za 2014 r. omyłkowo wpisano niezmaterializowane ryzyko, 
jako zmaterializowane. Dowodem na to, że ryzyko się nie zmaterializowało były 
niższe niż planowano wydatki związane z realizacją zadań przez Związek Gmin 
Regionu Płockiego, który otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Program 
unieszkodliwiania odpadów azbestowo - cementowych na terenie działania Związku 
Gmin Regionu Płockiego". W związku z tym zaplanowane środki na zadanie 
budżetowe: Realizacja zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej (02/WKŚ-I/P) 
nie zostały wydatkowane w całości.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1707-1708) 

Zdaniem NIK, nierzetelnie został sporządzony dokument „Karta przeciwdziałania 

ryzyku za 2014 r.” a konsekwencją tego błędu było ujęcie w „Wykazie 

zmaterializowanych ryzyk w 2014 roku” ryzyka, które się nie zmaterializowało. 

NIK ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Gminy 
Miasta Płocka w zakresie ustalenia zasad finansowania zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W ocenie NIK ustalone w kontrolowanej jednostce 

                                                      
16  Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 467/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: 

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2014 rok, sprawozdań z wykonania 
planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie Gminy – Miasto Płock. 

Ocena cząstkowa 
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procedury kontroli zarządczej, w tym polityka rachunkowości (ze szczególnym 
uwzględnieniem Zakładowego Planu Kont) nie były w pełni adekwatne i skuteczne. 
Również 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 oraz sporządzaniem sprawozdań z gospodarowania 
dochodami pochodzącymi z tych środków.  

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

Według sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płock za 2009 r.17 stan 
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 
2009 r. wynosił 576,90 tys. zł, a Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 64,23 tys. zł. W wyniku likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. 
powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska18 oraz przekazania na 
rachunek Miasta środków finansowych pozostałych na rachunkach ww. funduszy, 
uchwałą Nr 688/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 r. zwiększono 
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody Gminy Miasta 
Płock oraz limit wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej.  

(dowód: akta kontroli str. 1194-1207, 1220-1333, 1720-1721) 

Ze środków zlikwidowanych funduszy sfinansowano zadania mieszczące się 
w określonym, art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw, katalogu zadań możliwych do sfinansowania przez 
gminy i powiaty, tj. wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 
w zachodniej części Osiedla Borowiczki oraz pielęgnację drzew i nasadzenia 
nowych drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 1726-1729) 

Na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
koniec 2009 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania. W ramach Miejskiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec 2009 r. nie wystąpiły 
zobowiązania, natomiast figurowały należności za wycinkę drzew i krzewów 
z odroczonym terminem płatności w łącznej wysokości 13.788,6 tys. zł. W 2010 r. 
została zaksięgowana nowa należność w wysokości 492,7 tys. zł oraz 
wyksięgowana kwota 97,5 tys. zł (na podstawie decyzji umarzającej). W lutym 
2010 r. należności Miejskiego Funduszu w łącznej wysokości 14.183,8 tys. zł stały 
się należnościami budżetu Gminy Miasta Płock. Z tej kwoty należności w 2012 r. 
uregulowano 326,5 tys. zł. Pozostała kwota należności została umorzona na 
podstawie stosownych decyzji w związku z wykonaniem nowych nasadzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 1726-1729) 

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskane w latach 2010–

2017 r. (do 30 września) wyniosły: 

 w ramach dochodów gminy łącznie 28.425,17 tys. zł, co stanowiło 0,66% 
dochodów gminy ogółem, z tego: 4.114,51 tys. zł w 2010 r. (0,91% dochodów 

                                                      
17  Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 4473/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: 

sprawozdawczości za 2009 rok. 
18  Dokonanej na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664). 

Opis stanu 
faktycznego 
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gminy w 2010 r.); 4.454,35 tys. zł w 2011 r. (0,98%); 4.814,63 tys. zł w 2012 r. 
(0,88%); 2.060,90 tys. zł w 2013 r. (0,41%); 3.472,46 tys. zł w 2014 r. (0,62%); 
3.756,64 tys. zł w 2015 r. (0,66%); 3.482,98 tys. zł w 2016 r. (0,52%); 2.268,70 
tys. zł w 2017 r. (0,40%);  

 w ramach dochodów powiatu łącznie 13.836,23 tys. zł, co stanowiło 0,93% 
dochodów powiatu ogółem, z tego: 2.026,72 tys. zł  w 2010 r. (1,24%); 2.182,16 
tys. zł w 2011 r. (1,42%); 2.221,42 tys. zł w 2012 r. (0,96%); 1.008,41 tys. zł 
w 2013 r. (0,55%); 1.721,85 tys. zł w 2014 r. (0,78%); 1.864,32 tys. zł w 2015 r. 
(0,96%); 1.721,74 tys. zł w 2016 r. (0,98%); 1.089,61 tys. zł w 2017 r.(0,68%). 

(dowód: akta kontroli str. 1705-1706, 1720-1721) 

Odnosząc się do różnic w wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska w kolejnych latach okresu objętego kontrolą, Prezydent Miasta wyjaśnił: 
„(…) rozliczanie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska należy do 
kompetencji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Planując budżet na rok 
następny Prezydent zwraca się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego - Departamentu Opłat Środowiskowych o informacje dotyczące 
wysokości planowanych środków należnych miastu, jednak na wysokość dochodów 
faktycznie przekazanych na rachunek miasta z ww. tytułu nie mamy wpływu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1672-1674) 

W okresie objętym kontrolą jednostka nie przekazywała do wfośigw nadwyżki, 
o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy POŚ, z tytułu dochodów uzyskanych w roku 
poprzednim. Dochody gminy i powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska nie przekroczyły 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku 
poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca. 

(dowód: akta kontroli str.1720-1721) 

Do obliczania nadwyżki stosowano wskazówki zawarte we wzorach załączników 
nr 1 do sprawozdań OŚ 4g i OŚ-4p, tj. w sposób określony 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. 

Źródłem danych o liczbie mieszkańców, wykazywanej w załącznikach nr 1 do 
sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p, były informacje Głównego Urzędu Statystycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 102-117, 136-139, 1641-1644, 1711-1719)  

Pula środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska19 jaką dysponowała 
gmina i powiat na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w poszczególnych latach okresu 2010―2017 r. (do dnia 30 września) 
wyniosła: 

 w przypadku gminy: 4.691,42 tys. zł w 2010 r.; 4.454,35 tys. zł w 2011 r.; 
6.564,57 tys. zł w 2012 r.; 2.345,39 tys. zł w 2013 r.; 4.017,07 tys. zł w 2014 r.; 
3.756,64 tys. zł w 2015 r.; 3.482,97 tys. zł w 2016 r.; 2.268,70 tys. zł w 2017 r.; 

                                                      
19  Tj. suma: środków z likwidowanych gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, niewykorzystanych w poprzednich latach; 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. 
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 w przypadku powiatu: 2.090,95 tys. zł w 2010 r.; 3.118,00 tys. zł w 2011 r.; 
2.368,70 tys. zł w 2012 r.; 1.008,41 tys. zł w 2013 r.; 1.721,85 tys. zł w 2014 r.; 
1.864,32 tys. zł w 2015 r.; 2.237,64 tys. zł w 2016 r.; 1.131,25 tys. zł w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1720-1721) 

W latach 2010–2017 r. (do 30 września) wpływy gminy i powiatu inne niż dochody 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone na realizację zdań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (środki pochodzące z innych 
źródeł z wyjątkiem wpływów wskazanych w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4p, 
w przypadku sprawozdania za rok 2016 w wierszu 7) wyniosły łącznie: 

 w przypadku gminy 4.645,84 tys. zł, z tego: 981,72 tys. zł w 2012 r.;155,90 tys. zł 
w 2013 r.; 148,50 tys. zł w 2014 r.; 1.294,34 tys. zł w 2015 r.; 1.563,38 tys. zł 
w 2016 r.; 502,00 tys. zł w 2017 r. i pochodziły z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW; 

 w przypadku powiatu 1.191,97 tys. zł, z tego: 295,10 tys. zł w 2010 r.; 
896,87 tys. zł w 2012 r. i pochodziły z WFOŚiGW. 

(dowód: akta kontroli str. 1690-1696, 1720-1721) 

Łącznie w latach 2014―2017 r. (do 30 września) na zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej gmina wydatkowała łącznie 17.023,10 tys. zł, 
z tego: 4.165,57 tys. zł w 2014 r.; 5.050,98 tys. zł w 2015 r.; 5.046,35 tys. zł w 2016 
r.; 2.760,20 tys. zł w 2017 r. Z kwoty 17.023,10 tys. zł wydatkowano: 

 13.514,88 tys. zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska, z tego: 4.017,06 tys. zł w 2014 r.; 3.756,64 tys. zł w 2015 r.; 
3.482,97 tys. zł w 2016 r.; 2.258,21 tys. zł w 2017 r.; 

 3.508,22 tys. zł z innych źródeł z wyjątkiem wpływów wskazanych w wierszu 
6 sprawozdania OŚ-4g (w przypadku sprawozdania za rok 2016 w wierszu 7), 
z tego: 148,50 tys. zł w 2014 r.; 1.294,34 tys. zł w 2015 r.; 1.563,38 tys. zł 
w 2016 r.; 502,00 tys. zł w 2017 r. 

Łącznie w latach 2014–2017 r. (do 30 września) na zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej powiat wydatkował łącznie 5.394,85 tys. zł, z tego: 
1.721,85 tys. zł w 2014 r.; 1.348,42 tys. zł w 2015 r.; 2.196,01 tys. zł w 2016 r.; 
128,57 tys. zł w 2017 r. Środki pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 1690-1696, 1722-1723) 

W 2015 r. i w 2016 r. nie wykorzystano dostępnej puli środków powiatu 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Niewykorzystane kwoty 
wyniosły odpowiednio 515,90 tys. zł i 41,63 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1722-1723) 

Przyczyną niewykorzystania puli środków w 2015 r. było m.in.: odstąpienie przez 
firmy wybrane w drodze postępowania przetargowego od zawarcia umów na 
wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych na terenie Miasta Płocka, niesprzyjające 
warunki atmosferyczne na wykonanie nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych zieleni 
oraz mała liczba wniosków mieszkańców o przystąpienie do programu Poprawa 
jakości powietrza – KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost 
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 
a w 2016 r. m.in.: małe zainteresowanie mieszkańców usługą demontażu i odbioru 
wyrobów azbestowych oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne na wykonanie 
prac konserwacyjnych urządzeń kanalizacji deszczowej. 

(dowód: akta kontroli str. 882) 
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W latach 2014–2017 r. (do 30 września) na ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną jednostka nie poniosła wydatków ze środków własnych niepochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 1722-1723)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Prezydenta Miasta Płocka 
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  

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną były 
corocznie w latach 2014–2017 uwzględniane w uchwałach budżetowych, 
podejmowanych przez Radę Miasta Płocka. Wskazane w tych uchwałach zadania 
wpisywały się w cele zapisane w obowiązujących w okresie objętym kontrolą  
Programach Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2014–2017 oraz 2016–
2022. 

 (dowód: akta kontroli str. 118-120) 

W uchwałach budżetowych określano ogólną kwotę dochodów i wydatków bez 
podziału na budżet gminy i budżet powiatu. W załącznikach do uchwał budżetowych 
prezentowano wydatki bieżące gminy i powiatu w układzie zadaniowym, wskazując 
numer zadania, wydatki bezpośrednie, wydatki pośrednie. Nie wskazywano źródła 
finansowania tych zadań, w tym nie wskazywano zadań planowanych do 
sfinansowania środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 853-854) 

Stwierdzono, że w latach 2014–2017 w Wydziale Kształtowania Środowiska 
sporządzano plan wydatków gminy/powiatu wg wykonywanych zadań własnych. 
Ujęte w ww. planach wydatków zadania były zgodne z zadaniami ujętymi 
w obowiązujących w okresie objętym kontrolą Programach Ochrony Środowiska dla 
Miasta Płocka.  

 (dowód: akta kontroli str. 118-120) 

W trakcie roku budżetowego Rada Miasta Płocka dokonywała zmian w budżecie 
Miasta Płocka. Zmiany dotyczyły m.in. kwot planowanych dotacji, zmiany limitu 
wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami.  

(dowód: akta kontroli str. 909-993) 

Z budżetu gminy i powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej wydatkowano: 

Wydatki finansowane z innych źródeł niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 
nie były wskazywane w przekazywanych sprawozdaniach OŚ-4p i OŚ-4g 
w badanym okresie. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z budżetu gminy i powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej wydatkowano: 

 w 2014 r.  ogółem 5.887,4 tys. zł, z tego na zadania własne 5.801,1 tys. zł (z czego 
5.652,6 tys. zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska) oraz na dotacje środki w wysokości 86,3 tys. zł ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 

 w 2015 r.  ogółem 6.399,4 tys. zł, z tego na zadania własne 5.999,6 tys. zł 
(z czego 4.884,4 tys. zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska) oraz na dotacje środki w wysokości 399,8 tys. zł (z czego 220,6 tys. zł 
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska); 

 w 2016 r. ogółem 7.242,4 tys. zł, z tego na zadania własne 6.789,2 tys. zł 
(z czego 5.225,8 tys. zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska) oraz na dotacje środki w wysokości 453,2 tys. zł ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 

 w 2017 r. (do 30 września) ogółem 2.386,7 tys. zł, z tego na zadania własne 
2.269,3 tys. zł (z czego 1.767,3 tys. zł ze środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska) oraz na dotacje środki w wysokości 117,4 tys. zł ze 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 1778-1782) 

W latach 2014–2017 (do 30 września) finansowano lub współfinansowano m.in. 
następujące zadania: 

 budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej ( 9.793,5 tys. zł); 

 wzbogacenie i pielęgnację zieleni w mieście – nasadzenia i pielęgnacja drzew 
i krzewów na terenie miasta (8.846,4 tys. zł); 

 podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez organizację konkursów, 
doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz organizację wyjazdów na warsztaty 
ekologiczne (1.054,9 tys. zł); 

 „Program poprawy jakości powietrza – KAWKA – likwidacja niskiej emisji 
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii” (628,4 tys. zł). 

 demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu (258,6 tys. zł); 

 prowadzenie systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych 
z dostępem do informacji o środowisku (4,8 tys. zł); 

(dowód: akta kontroli str. 1778-1782) 

W wyniku wykorzystania środków (ze wszystkich źródeł) na zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej osiągnięto m.in. następujące efekty 
rzeczowe: 

 w ramach „Programu poprawy jakości powietrza – KAWKA – likwidacja niskiej 
emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii” zlikwidowano 97 palenisk węglowych, które zostały 
zastąpione w 51 budynkach ogrzewaniem gazowym, a w 14 budynkach 
ogrzewaniem z sieci cieplnej. Ponadto w ramach opracowanego Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka, przyjętego uchwałą Rady Miasta 
Płocka nr 189/X/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., prowadzono bazę 
inwentaryzacji źródeł emisji, do której zarejestrowano 10 budynków, 



 

15 

podłączonych do sieci cieplnej oraz 12 budynków, w których zmieniono 
ogrzewanie z węglowego na gazowe; 

 zakupiono zamiatarkę z funkcją mycia, czyszczenia ulic na mokro w ramach 
realizacji celów zawartych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 
Płocka”; 

 przeprowadzono 150 jednodniowych zajęć edukacyjnych pn. „Tropiciele 
odpadów”, dotyczących m.in. prawidłowej segregacji odpadów; 

 przeprowadzono konkursy „Segreguj odpady”, w których brały udział placówki 
oświatowe zlokalizowane na terenie miasta Płocka; 

 przeprowadzono warsztaty edukacyjne „Jak racjonalnie gospodarować odpadami 
w Płocku i jak ograniczyć emisję zanieczyszczeń”;  

 w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną wód wykonano: 2.697 mb 
kanalizacji deszczowej, 1.442 mb kanalizacji sanitarnej ora 1.045 mb wodociągu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1778-1782, 1793) 

W latach 2014–2017 (do 30 września) w Urzędzie Miasta Płocka udzielono 25 
zamówień publicznych, które finansowano ze środków pochodzących z tyłu opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska oraz 32 zamówienia, które częściowo 
finansowano ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar ze korzystanie ze 
środowiska. 

Analizą objęto cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych, tj.: 

 z 2014 r. – wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Płocka;  

 z 2015 r. – konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta 
Płocka; 

 z 2016 r. – konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta Płocka oraz zakup zamiatarki ulicznej wraz z osprzętem. 

Analiza ww. zamówień nie wykazała naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych20 (dalej: „upzp”) i uregulowań wewnętrznych 
obowiązujących w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli str.1798-1806, 1853-1902) 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb udzielania dotacji i sposób 
ich rozliczenia zostały wskazane w uchwałach Rady Miasta Płocka: nr 202/XI/2015 
z dnia 29 września 2015 r., nr 357/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. oraz 
nr 407/XXV/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 
Powyższymi uchwałami przyjęto „Regulamin udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła 
ciepła”, wskazano jakie podmioty były uprawnione do korzystania z dofinansowania 
na zasadach określonych w regulaminie, tj. podmioty niezaliczone do sektora 
finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, 
osoby prawne i przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące 
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Ponadto w omawianych 
dokumentach Rada Miasta Płocka określiła, że dotacja celowa udzielana jest na 
wymianę systemów ogrzewania w budynkach, lokalach mieszkalnych lub 
użytkowych położonych na terenie Gminy Miasta Płock, polegającą na likwidacji 
palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci: 

                                                      
20 Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
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ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego, 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W uchwałach określono, że nie udziela 
się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac 
projektowych oraz na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania. 

(dowód: akta kontroli str. 867-877, 878-890) 

W okresie objętym kontrolą ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, Gmina Miasto Płock, reprezentowana przez Prezydenta Miasta lub 
jego zastępcę, udzieliła łącznie 84 dotacje, z tego: 

– trzy dotacje w łącznej kwocie 30,0 tys. zł na zadania związane z humanitarnym 
traktowaniem zwierząt, celem których było ograniczenie bezdomności kotów 
wolnożyjących poprzez sterylizację i kastrację, czasowe dokarmianie oraz 
propagowanie właściwych postaw człowieka w stosunku do tych zwierząt. 
Dotacje udzielone zostały, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie21, organizacjom zajmującym 
się opieką nad zwierzętami.  

(dowód: akta kontroli str. 318- 374, 379-420) 

– 65 dotacji w ramach realizacji „Programu poprawy jakości powietrza – KAWKA-
likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”; 

– 13 dotacji (na podstawie porozumień ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego) 
w tym: 

 w 2014 r. pięć dotacji z tego dwie dotacje na; „Demontaż, załadunek 
i transport do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokryć 
dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest 
z zabudowań indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot 
mieszkaniowych z terenu miasta Płocka” oraz pozostałe na: organizowanie 
warsztatów „Tropiciele odpadów”; organizowanie konkursu ekologicznego 
„Segreguj odpady”; „Odbiór, załadunek i transport do miejsca 
unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych i płyt 
stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań 
indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych 
z terenu miasta Płocka”. 

 w 2015 r. trzy dotacje na: organizowanie warsztatów „Tropiciele odpadów”; 
organizowanie konkursu ekologicznego „Segreguj odpady”; „Kompleksowa 
usługa demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do 
miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych i płyt 
stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań 
indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych 
z terenu miasta Płocka”; 

 w 2016 r. cztery dotacje na: organizowanie warsztatów „Tropiciele odpadów” 
i konkurs „Segreguj odpady”; „Kompleksowa usługa demontażu, czasowego 
magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz 
unieszkodliwianie pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów 
zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz budynków 
inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Płocka” oraz 
warsztaty edukacyjne „Park Północny”; 

                                                      
21  Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm. 
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 w 2017 r. (do 30 września) jednej dotacji na organizowanie warsztatów 
„Tropiciele odpadów”. 

 (dowód: akta kontroli str. 229-374, 379 -569, 570-774) 

Poza tym ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
dofinansowano kwotą 287,3 tys. zł zakup środków powierzchniowo czynnych do 
usuwania awarii ekologicznych oraz specjalistycznego wyposażenia i środków 
ochrony indywidualnej strażaków. Zakupy zostały dokonane na podstawie, 
zawartych z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, trzech 
porozumień w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
PSP z przeznaczeniem dla KM PSP w Płocku.  

(dowód: akta kontroli str. 776-864) 

Badaniem szczegółowym objęto dokumentację (po jednej z każdego roku) czterech 
dotacji udzielonych w latach 2015–2017 (do 30 września) na likwidację palenisk 
i trwałe ich zastąpienie przez nowe źródło ogrzewania, w tym dwie w zakresie 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i dwie w zakresie ogrzewania 
gazowego. Analiza wykazała, że dotacje udzielono podmiotom wskazanym 
w art. 403 ust. 4 ustawy POŚ oraz określonym w uchwałach Rady Miasta Płocka, 
dotyczących  dofinansowania wymiany systemów ogrzewania węglowego na 
ekologiczne źródła ciepła. 

Dotacji udzielono podmiotom uprawnionym, każdorazowo na podstawie umów. 
W umowach tych określano m.in. wysokość dotacji i opis zakresu rzeczowego 
zadania, na które dotacja została przyznana, termin wykorzystania dotacji 
(nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego) oraz termin i sposób 
rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. 

Każda z badanych czterech dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem 
i terminowo rozliczona. 

(dowód: akta kontroli str. 456 – 460, 461-464, 495-505, 570-575, 576-579) 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta nie opracowywał rocznych 
planów kontroli dotacji, udzielonych w ramach „Programu poprawy jakości powietrza 
– KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej 
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Dyrektor Wydziału 
Kształtowania Środowiska wskazała, że zgodnie z postanowieniami umów dotowany 
wyraża zgodę na kontrolę wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz 
z wnioskiem o rozliczenie dotacji w terminie do 5 lat od zakończenia zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 2103-2104, 2105-2106) 

W latach 2015–2017 (30 września) przeprowadzono 25 kontroli wykorzystania 
dotacji na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na 
ekologiczne źródła ciepła udokumentowanych w formie protokołów kontroli dotacji, 
w których nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 2062-2086) 

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano kontroli dotacji udzielonych 
organizacjom pozarządowym.  

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska  wyjaśniła, że: „zgodnie z zapisami 
umowy organizacje pozarządowe zobowiązane są do przechowywania 
dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją 
zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku następującego po roku, 
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w którym realizowane było zadanie publiczne. Kontrola może być przeprowadzona 
w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu w ww. okresie. 
W ramach kontroli, mogą być badane dokumenty i inne nośniki informacji, które 
mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania 
publicznego.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2109-2110) 

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

1. Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w latach 
2015–2017 (30 września) sfinansowano w łącznej kwocie 287,3 tys. zł zakup 
środków powierzchniowo czynnych do usuwania awarii ekologicznych 
i specjalistycznego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaków 
niezbędnych w czasie likwidacji zagrożeń chemicznych (100 bojowych hełmów 
strażackich kompatybilnych z będącymi na wyposażeniu Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, maskami powietrznymi typu biomask; 
wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych oraz działka 
wodnopianowego i sygnalizatorów bezruchu oraz hełmów pożarniczych) oraz 
innych urządzeń. Zakupy te nie mieściły się w określonym art. 403 ust. 1 i 2 
ustawy POŚ katalogu zadań możliwych do sfinansowania przez ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 776-796, 797-830, 831-849, 850-864) 

Zakup został dokonany na podstawie, zawartych z Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Płocku, porozumień22 w sprawie przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KM PSP w Płocku. 
Powyższe wydatki zostały dokonane na podstawie ww. porozumień. Nie zostały 
zakwalifikowane jako dotacja, tylko jako wydatek z § 230 – wpłaty od jednostek na 
państwowy fundusz celowy i § 617 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz 
celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Paragraf ten 
obejmuje m.in. wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej23. Oznacza to de facto, że Gmina 
Miasto Płock, stosownie do art. 19 b wymienionej ustawy, pokryła część kosztów 
funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Tym samym wydatek ten mógł być 
sfinansowany ze środków Gminy Miasta Płock, z wyłączeniem środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
Prezydent Miasta wyjaśnił, że: „dotacje przekazywane na Fundusz Wsparcia PSP 
wpisują się w katalog zadań określonych w art. 403 ust. 1 Prawo ochrony 
środowiska. Państwowa Straż Pożarna realizując na terenie miasta Płocka zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonuje nie tylko działania 
polegające na zapobieganiu i likwidowaniu  poważnych awarii a także ich skutków 
oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla 
środowiska, ale wykonuje szereg innych zadań służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej. Interwencje podejmowane przez PSP mają na celu ochronę 
m.in. wód, powietrza czy powierzchni ziemi przed skutkami np. przedostania się 
niebezpiecznych substancji do ekosystemu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1771-1772, 1776) 

                                                      
22  Porozumienie nr 5/WZK/P/193/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Porozumienie nr 8/WZK/P/162/2016 z dnia 

23 września 2016 r.; Porozumienie nr 4/WZK/P/116/2017 z dnia 16 maja 2017 r. 
23  Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, ze zm. 
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2. W ramach trzech dotacji na przedsięwzięcia związane z humanitarnym 
traktowaniem zwierząt („Na pomoc krzywdzonym i porzuconym zwierzętom 
w Płocku”; „Kot nie zawsze spada na cztery łapy”; „Rozmnażając – pogłębiasz 
bezdomność”), udzielonych w 2016 r. ze środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, wykorzystano 29,8 tys. zł na zadania, których zakres 
nie mieścił się w katalogu zadań możliwych do finansowania przez gminy 
i powiaty z wyżej wymienionych środków. Z tych środków bowiem 
przeprowadzano sterylizację i kastrację zwierząt, przyjmowano zgłoszenia 
o porzuconych i zagubionych zwierzętach na terenie Płocka, kupowano 
pożywienie dla zwierząt, finansowano opiekę weterynaryjną oraz organizowano 
adopcję zwierząt. Wydatki na wskazane dotacje, według przekazanych 
wyjaśnień z dnia 20 października 2017 r., zostały zakwalifikowane do art. 400a 
ust. 1 pkt 32 ustawy POŚ, tj. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, natomiast według danych 
przekazanych kontrolerowi pismem z dnia 9 listopada 2017 r. wydatki te zostały 
zakwalifikowane do art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy POŚ, tj. inne zadania służące 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

  (dowód: akta kontroli str. 322-374, 379-419, 641-658, 2098) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że: „Projekty realizowane przez organizacje pro-
zwierzęce miały na celu edukację mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego 
traktowania zwierząt i obejmowały współpracę z nauczycielami w szkołach 
i przedszkolach w aspekcie włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony 
środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt; 
edukację ludności w zakresie statusu kota dziko żyjącego, akcje bilbordowe, 
prelekcje, konkursy; organizowanie spotkań edukacyjnych z osobami 
dokarmiającymi zwierzęta dziko żyjące, celem uświadamiania konieczności 
podejmowania działań w zakresie ograniczania ich populacji w mieście. Osiągniętym 
efektem była zwiększona świadomość społeczeństwa na temat bezdomności i praw 
zwierząt w Polsce. W związku z powyższym działanie to wpisuje się w inne zadania 
służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju, możliwe do sfinansowania przez gminę ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1771-1772, 1776) 

Złożone wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji dotyczącej 
rozliczenia tych projektów. W ramach tych projektów z kwoty 30,0 tys. zł 
otrzymanych w ramach dotacji jedynie 0,2 tys. zł wykorzystano na jedno spotkanie 
edukacyjne. Tym samym, zdaniem NIK, pozostała kwota wydatków (29,8 tys. zł) 
została wykorzystana na zadania, które nie miały nic wspólnego zarówno z edukacją 
ekologiczną jak i z zasadą zrównoważonego rozwoju.  
Stosownie do art. 3 pkt 50 ustawy POŚ zrównoważony rozwój to taki 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 także podkreślić, że zadania dotyczące m.in. kastracji i sterylizacji zwierząt, 
organizacji adopcji nie były ujęte w żadnym z obowiązujących, w okresie objętym 
kontrolą, programów ochrony środowiska. Działania takie zostały natomiast 
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określone w obowiązującym „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Płock w roku 2016”. 

3.  Z budżetu Miasta Płocka w latach 2014–2017 (do 30 września) sfinansowano 
poprzez dotacje ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska zadania edukacyjne „Jak właściwie gospodarować odpadami 
komunalnymi na płockich osiedlach”; „Tropiciele odpadów”; oraz organizację 
konkursów pn.: „Segreguj odpady”. 

  (dowód: akta kontroli str. 615-640, 641-658, 698-728, 754-774) 

Powyższe działania zostały sfinansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska, mimo że w art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach24 jednoznacznie określono, że gmina pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty 
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że „zadanie edukacyjne „Jak właściwie gospodarować 
odpadami komunalnymi na płockich osiedlach” obejmowało szkolenia dla 
mieszkańców Płocka, właścicieli domów jednorodzinnych, zarządów spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych, w zakresie unikania wytwarzania odpadów, właściwej 
gospodarki odpadami komunalnymi, odpowiedzialność za odbiór, transport, 
przetwarzanie odpadów oraz omówienie problemów niskiej emisji zanieczyszczeń 
do powietrza i zagrożeń z niej wynikających dla mieszkańców Płocka. W związku 
z powyższym część zadania dotycząca gospodarki odpadami została sfinansowana 
ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
natomiast pozostała część dotycząca edukacji ekologicznej w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji sfinansowania została ze środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska. 
Warsztaty pn. „Tropiciele odpadów” są „zielonymi lekcjami edukacji ekologicznej”, 
które służą nauce selektywnej zbiórki odpadów wkomponowanej w poznawanie 
pięknych i dzikich terenów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz dzikich 
wysypisk, terenów nadmiernie eksploatowanych czy wręcz zdewastowanych przez 
ludzi. Ważnym elementów warsztatów jest piesza wędrówka ułatwiająca 
bezpośredni kontakt dzieci z naturą, ucząca dbałość o środowisko we wszystkich 
jego aspektach. Warsztaty odbywały się na trasach edukacyjnych między innymi: 
„rezerwat Sikórz” i „Nadleśnictwo Łąck.”, 
„Segreguj odpady” to konkurs edukacyjny podnoszący poziom świadomości 
ekologicznej i ekologicznego myślenia, skierowany do dzieci płockich jednostek 
oświatowych. Jego celem było wyrobienie proekologicznych postaw.”. 

  (dowód: akta kontroli str. 1771-1772, 1776-1777) 

Analiza sprawozdań z realizacji powyższych zadań edukacyjnych wykazała, że 
przedsięwzięcie pn. „Jak właściwie gospodarować odpadami komunalnymi na 
płockich osiedlach” było finansowane z dwóch źródeł, tj. w ramach zadania 
budżetowego 05/WKŚIII/G oraz w ramach zadania budżetowego 02/WKŚI/P, 
którego źródłem finansowania były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska. Wskazane wyżej przedsięwzięcie, zdaniem NIK, wpisywało się 
w całości w zadanie 05/WKŚIII/G, które obejmowało: „druk ulotek oraz innych 
materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej segregacji oraz gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz organizowanie przedsięwzięć mających na celu 
podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez organizację konkursów 

                                                      
24 Dz.U. z 2017 r. poz. 1289. 
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dotyczących segregacji odpadów” i było finansowane z pobranych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe przedsięwzięcia edukacyjne 
„Tropiciele odpadów” i „Segreguj odpady” były finansowane ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach zadania 
02/WKŚI/P, zamiast w ramach zadania 05/WKŚIII/G. 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska wskazała, że: „W badanym okresie 
zadanie „Tropiciele odpadów” i konkurs „Segreguj odpady” były finansowane ze 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ponieważ 
są działaniami z zakresu edukacji ekologicznej mającymi na celu kształtowanie 
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta oraz propagowanie działań 
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, a tym samym wpisują się 
w zakres zadań możliwych do sfinansowania określony w art. 403 Poś. W projekcie 
budżetu na rok 2018 zaplanowano środki na działania edukacyjne zarówno 
w ramach zadania 02/WKŚ-III/G – Gospodarka odpadami komunalnymi jak 
i 02/WKŚ-I/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. W związku z powyższym planowane jest współfinansowanie zadania 
„Tropiciele odpadów” w części dotyczącej odpadów komunalnych ze środków 
pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w pozostałej 
części ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.”. 

  (dowód: akta kontroli str. 2103-2104, 2105-2106) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

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. 

Zgodnie z wymogami kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu 
badań statystycznych statystyki publicznej: na rok 2014 z dnia 9 sierpnia 2013 r.25, 
na rok 2015 z dnia 27 sierpnia 2014 r.26 oraz na rok 2016 z dnia 21 lipca 2015 r.27  
w Urzędzie sporządzano i przekazywano do właściwego urzędu marszałkowskiego 
sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p odpowiednio dla gminy i powiatu.  

(dowód: akta kontroli str.2102) 

Ewidencja księgowa prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację źródeł 
dochodów budżetu gminy/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. 2157-2167) 

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska klasyfikowano w Urzędzie Miasta 
Płocka 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 zagranicznych28, tj. w  dziale 900 
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90010 „Wpływy i wydatki 

                                                      
25  Dz.  U. z 2013 r. poz. 1159, ze zm. 
26  Dz.  U. z 2014 r. poz. 1330, ze zm. 
27  Dz.  U. z 2015 r. poz. 1304, ze zm. 
28  Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
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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. 2157-2167) 

Stosownie do przedłożonych wydruków z ewidencji księgowej część wydatków 
finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska była oznaczana 
symbolami stosowanymi, według wyjaśnień pracowników Urzędu, do oznaczenia 
wydatków z ww. środków.  

(dowód: akta kontroli str. 1983-1990, 2045-2061) 

Analiza 33 dowodów księgowych dokumentujących wydatki na zadania dotyczące 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykazała, że ww. wydatki klasyfikowano 
zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Finansów. 

(dowód: akta kontroli str. 2177-2180) 

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

1.  Dane w zakresie wydatków, które wykazywano w sporządzanych, w okresie 
objętym kontrolą, sprawozdaniach OŚ-4g i OŚ-4p za 2013 r., 2014 r., 2015 r. 
i 2016 r. były niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, 
przedłożonymi w formie wydruków z systemu finansowo-księgowego. I tak: 

 w sprawozdaniu OŚ-4g za 2013 r. w wierszu 10.1 Wydatki jednostki 
samorządu terytorialnego wykazano wydatki w kwocie 1.436,3 tys. zł, 
podczas gdy według ewidencji księgowej wartość wydatków wyniosła 
1.798,4 tys. zł.  

 w sprawozdaniu OŚ-4p za 2013 r. w wierszu 9.1. Wydatki jednostki 
samorządu terytorialnego wykazano wydatki w kwocie 932,2 tys. zł, podczas 
gdy według ewidencji księgowej kwota wydatków wyniosła 834,2 tys. zł.  

W trakcie kontroli NIK obydwa ww. sprawozdania zostały skorygowane.  
Prezydent Miasta wyjaśnił, że pracownik Urzędu Miasta pomylił się i wstawił 
błędne kwoty. W dniu 19 października 2017 r. zostały sporządzone korekty 
ww. sprawozdań i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 882) 

 w sprawozdaniu OŚ-4p za 2014 r. wykazano w wierszu 6 Wydatki kwotę 
w wysokości 1.721,8 tys. zł, podczas gdy suma wydatków według ewidencji 
księgowej wyniosła 2.497,1 tys. zł.  

 w sprawozdaniu OŚ-4g za 2015 r. wykazano w wierszu 7 Wydatki kwotę 
w wysokości 3.756,6 tys. zł, podczas gdy suma wydatków według ewidencji 
księgowej wyniosła 4.826,5 tys. zł.  

 w sprawozdaniu OŚ-4p za 2015 r. wykazano w wierszu 8 Wydatki kwotę 
w wysokości 1.348,4 tys. zł, podczas gdy suma wydatków według ewidencji 
księgowej wyniosła 278,5 tys. zł.  

 w sprawozdaniu OŚ-4g za 2016 r. wykazano w wierszu 8 Wydatki kwotę 
w wysokości 3.483,0 tys. zł, podczas gdy suma wydatków według ewidencji 
księgowej wyniosła 5.461,5 tys. zł. 

Ustalone 
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 w sprawozdaniu OŚ-4p za 2016 r. wykazano w wierszu 8 Wydatki kwotę 
w wysokości 2.196,0 tys. zł, podczas gdy suma wydatków według ewidencji 
księgowej wyniosła 217,5 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 102-117, 1590-1592, 1608, 1778-1782) 

Kierownik Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Kontrolingu w Wydziale 
Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta Płocka wyjaśniła, że: „Urząd Miasta Płocka 
otrzymuje dochody dotyczące środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
w podziale na gminę i powiat i realizuje wydatki finansowane z powyższych opłat 
i kar w podziale na powiat i gminę, które wykazujemy w sprawozdaniu ogólnie jako 
wydatki ponoszone przez Miasto wykonujące jednocześnie zadania powiatu i gminy. 
Zadania dotyczące kanalizacji i zieleni są trudne do przyporządkowania z jakich 
środków są one finansowane. W sprawozdaniach łącznie wykazywane są wydatki 
realizowane przez Miasto w celu rozliczenia pozyskanych dochodów i nie zawsze są 
one zgodne z podziałem na powiat i gminę wynikającym z ewidencji księgowej.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2111-2112) 

Zgodnie z pkt 4 objaśnień do sposobu wypełniania formularza OŚ-4p i OŚ-4g 
sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi 
z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, dane w sprawozdaniu dotyczą roku sprawozdawczego 
i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych za rok 
sprawozdawczy. 

2. W sprawozdaniach OŚ-4g  oraz OŚ-4p za poszczególne lata okresu 2014–2016 
nie wykazywano żadnych danych w wierszu Wydatki na ochronę środowiska ze 
środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych29, pomimo że jak 
ustalono w toku kontroli na ochronę środowiska i gospodarkę wodną poniesiono 
wydatki z innych źródeł w wysokości: 148,5 tys. zł w 2014 r.; 1.115,2 tys. zł 
w 2015 r.; 1.563,4 tys. zł w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 102-117, 1778-1782) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że nie wypełniano wiersza dotyczącego wydatków na 
ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych 
w sprawozdaniach OŚ-4g oraz OŚ-4p za poszczególne lata okresu 2014–2016, 
ze względu na opis znajdujący się w tytule sprawozdania. Jednocześnie 
zadeklarował, że przy sporządzaniu sprawozdań OŚ-4p i OŚ-4g za kolejne 
okresy będzie wypełniany wiersz dotyczący Wydatków na ochronę środowiska 
ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1746, 2170-2171) 

3. W sprawozdaniu OŚ-4p za 2014 r. w wierszu 2 „Wpływy ogółem (suma wierszy 
3+4+5)” wykazano kwotę 1.721,8 tys. zł, a w załączniku nr 1 do tego 
sprawozdania w wierszu „Dochód budżetu powiatu w 2014 r.” kwotę 
1.008,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 108-109) 

Prezydent Miasta wyjaśnił: „W załączniku Nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za rok 2014 
omyłkowo wstawiono kwotę 1.008.408,70 zł winno być 1.721.849,64 zł.”. 
 

(dowód: akta kontroli str.1739-1741, 1792-1793) 

                                                      
29  Odpowiednio wiersz 17 w OŚ-4g za rok 2014 i 2015 oraz wiersz 18 w OŚ-4g za rok 2016; wiersz 16 w OŚ-

4p za rok 2014 i 2015 oraz wiersz 18 w OŚ-4p za rok 2016. 
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Jakkolwiek błąd ten nie miał wpływu na wykonanie obowiązku przekazania nadwyżki 
z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to 
zdaniem NIK powyższa sytuacja wskazuje na nierzetelne działanie. 

NIK zwraca uwagę, że spośród badanych 33 faktur, dokumentujących wydatki 
poniesione ze środków  pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
tylko trzy faktury były oznaczone symbolami przypisanymi do oznaczenia wydatków 
z ww. środków. Oznacza to, że w kontrolowanej jednostce nie są konsekwentnie 
stosowane przyjęte w trybie roboczym rozwiązania dotyczące oznaczania wydatków 
finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska. 

Dyrektor Wydziału Skarbu i Budżetu w Urzędzie Miasta Płocka wyjaśniła, że: „Na 
poziomie merytorycznym Wydział merytoryczny Urzędu Miasta powinien wskazać 
i oznaczyć wydatek, że jest to wydatek ponoszony ze środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska. Jednakże często zdarza się, że wydziały Urzędu już po 
przekazaniu dokumentów księgowych informują, że należy przeksięgować pewne 
wydatki jako wydatki ponoszone w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska. I w tym momencie te wydatki powinny być oznaczone jako AP, AG, IP, 
IH. Oznaczenia AP, AG, IP, IH zostały wprowadzone przez pracowników Urzędu 
Miasta Płocka w słowniku programu „REKORD-BUDŻET”. Powyższe oznaczenia 
nie zostały opisane w dokumentach wchodzących w skład polityki rachunkowości 
obowiązującej w Urzędzie Miasta Płocka.”. 

  (dowód: akta kontroli str. 2113) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

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 Kontroli30, wnosi o: 

 wyeliminowanie przypadków finansowania ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska zadań niewymienionych w art. 403 ust. 1 i 2 
POŚ; 

 ujęcie w polityce rachunkowości zasad prowadzenia ewidencji księgowej 
wydatków ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 

 ustalenie procedur kontroli zarządczej, w tym mechanizmów kontroli 
zapewniających adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą 
w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej; 

 wyeliminowanie przypadków wykazywania w sprawozdaniach OŚ-4g i OŚ-4p 
danych niezgodnych z ewidencją księgową. 

 

 

                                                      
30  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  22  grudnia  2017 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Środowiska 
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