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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu1, Plac 
Teatralny 2, 87-100 Toruń  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego2  

Podstawa prawna art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Grzegorz Piotrowski – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/39/2019 z 5 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania w 2018 r. przez Województwo Kujawsko-
Pomorskie4 środków z Unii Europejskiej w formie dotacji bezzwrotnej na realizację 
projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do 
km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 
15+146.”5  

Badaniu poddano: wykorzystanie dotacji na dofinansowanie realizacji Projektu  
i osiągnięcie zakładanego na 2018 r. postępu rzeczowego Projektu.  

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania 
wcześniejsze i późniejsze dotyczące realizacji Projektu6. 

Podstawą sformułowania oceny były w szczególności następujące działania 
kontrolne: 
− badanie nadzoru nad postępem rzeczowym Projektu; 
− badanie wybranych dowodów poniesienia wydatków i wykonania robót 

budowlanych dostarczonych do UM przez realizatora Projektu; 
− analiza terminowości weryfikacji wniosków o płatność przedkładanych w ramach 

Projektu; 
− weryfikacja terminowości przekazywania środków na realizację Projektu; 
− uzyskanie od realizatora Projektu informacji, wyjaśnień i kopii dokumentów 

potwierdzających ustalony w UM stan faktyczny, w szczególności w zakresie 
rzeczowego postępu prac. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

                                                      
1 Dalej: „Urząd Marszałkowski” lub „UM”. 
2 Dalej „Marszałek Województwa”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489; dalej: „ustawa o NIK”. 
4 Dalej: „Województwo”. 
5 W dalszej części zwany „rozbudową drogi nr 548” lub „Projektem”. 
6 W przypadku konieczności porównywania niektórych danych z danymi za lata 2015-2017, okres kontroli obejmuje również te 

lata.  
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego7 jest regionalną wspólnotą 
samorządową działającą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  
na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa8. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 10 tej ustawy, do zadań samorządów województw 
należy m.in. wykonywanie zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie 
transportu zbiorowego i dróg publicznych. 

Zarząd Województwa jest organem wykonawczym Województwa, pełniącym rolę 
instytucji zarządzającej9 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-202010. Zarząd Województwa wykonuje 
zadania m.in. przy pomocy urzędu marszałkowskiego. 

IV. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia11, że pozyskiwanie przez Województwo środków 
Unii Europejskiej12 w formie dotacji bezzwrotnej na realizację projektu rozbudowy 
drogi nr 548 uległo znaczącemu opóźnieniu względem harmonogramu 
obowiązującego na początku 2018 r. Zamiast zaplanowanych 77,9% 
z 79 501,8 tys. zł dofinansowania faktycznie pozyskano zaledwie 17,6%.  

Podstawowe przyczyny opóźnień były – w ocenie NIK – niezależne od działań 
podejmowanych przez Zarząd Województwa i pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego. Były one bowiem następstwem znacznego opóźnienia realizacji 
robót budowlanych, na co Zarząd Województwa i pracownicy Urzędu 
Marszałkowskiego odpowiednio wcześnie zwrócili uwagę oraz podjęli szereg 
czynności nadzorczych. Skuteczność tych działań była jednak ograniczona; 
jakkolwiek rosła wartość robót kwartalnie przedstawianych do odbioru, to postęp 
prac był, w ocenie Izby, daleko niewystarczający do zakończenia Projektu 
w przewidywanym terminie. Zagraża to planowemu osiągnięciu efektów rzeczowych 
i rezultatów Projektu.    

Na opóźnienie wykonania Projektu nie miało wpływu stwierdzone jednodniowe 
przekroczenie terminu zatwierdzenia jednego wniosku o płatność. Pozostałe 
działania zapewniające finansowanie i rozliczenie w 2018 r. kontrolowanego 
Projektu były realizowane w Urzędzie Marszałkowskim prawidłowo.   

V. Wyniki kontroli 

1. Projekt rozbudowy drogi nr 548 uzyskał dofinansowanie środkami UE w ramach 
RPO WK-P uchwałą Nr 12/500/2017 Zarządu Województwa z dnia 30 marca 
2017 roku13. Był to projekt własny Województwa (będącego beneficjentem)  
w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna 
regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WK-P. Realizatorem Projektu był 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy14. 

                                                      
7 Dalej: „Województwo”. 
8 Dz.U z 2018 r. poz. 913, ze zm. 
9 Dalej: „IZ”. 
10 Dalej: „RPO WK-P”. 
11 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna i 

negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej, stosuje się ocenę 
w formie opisowej. 

12 Dalej: „UE”. 
13 Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; dalej: „uchwała przyznająca dofinansowanie”. 
14 Dalej: „ZDW”. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

Rozbudowa drogi 548, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z 30 marca 2017 r., 
miała wartość ogółem 93 531,5 tys. zł, którą w całości stanowiły wydatki 
kwalifikowane. Planowana kwota dofinansowania UE15 wynosiła 79 501,8 tys. zł.  

Na wniosek ZDW z 13 października 2017 r. Zarząd Województwa przesunął16 termin 
zakończenia Projektu z 28 czerwca 2019 r. na 30 września 2019 r.17 Przyczyną 
powyższej zmiany było wydłużenie procedur wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych oraz trwające procedury odwoławcze w sprawach odszkodowawczych 
z tytułu przejęcia gruntu pod drogę.  

(dowód: akta kontroli str.  3-122) 

2. Według pierwotnego harmonogramu, do końca 2017 r. miały zostać poniesione 
nakłady w wysokości 60 000 tys. zł, stanowiące 64,2% planowanych w całym 
Projekcie kwot. Dofinansowanie, wynoszące 85% kosztów kwalifikowanych 
Projektu, powinno w 2017 r. wynieść 51 000 tys. zł. Na rok 2018 przewidziano 
21,4% nakładów i dofinansowania, tj. odpowiednio 20 000 tys. zł i 17 000 tys. zł. 

Według ostatniego, zatwierdzonego w 2017 r. harmonogramu płatności (12 grudnia; 
wersja trzecia harmonogramu), na 2018 r. przewidziano nakłady i dofinansowanie  
w wysokości 77,9% planowanych w całym Projekcie18. Ten wzrost względem planu 
pierwotnego wynikał z przesunięcia wydatków przewidzianych w pierwotnym 
harmonogramie na 2017 r.  

W roku 2018 wykonano 10 zmian harmonogramu płatności Projektu, które 
stopniowo obniżały wartość planowanych wydatków w 2018 r., przesuwając je na 
2019 rok. Na początku roku 2018 przewidywano bowiem, że w dwóch pierwszych 
kwartałach 2019 r. poniesione zostaną nakłady i przyznane dofinansowanie  
w wysokości 18,8% kwot planowanych w Projekcie19. Ostatni zatwierdzony  
w 2018 r. harmonogram przewidywał poniesienie 75,4% planowanych wydatków  
i planowanego dofinansowania20 w dwóch pierwszych kwartałach 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str.  63-64, 122-133) 

W 2018 r. ZDW złożył ogółem 11 wniosków o płatność, w tym cztery rozliczeniowe, 
nieskutkujące przekazaniem środków. Pozostałych siedem wniosków o płatność 
ZDW składał zgodnie z harmonogramem płatności, z tym że w przypadku braku 
wpływu wniosków w kwotach określonych w harmonogramie, w kolejnym okresie 
dokonywano odpowiedniego dostosowania harmonogramu21.  

Ogółem w 2018 r. przyznano na realizację Projektu 13 958,5 tys. zł, a wykorzystano 
8 829,7 tys. zł22. 

(dowód: akta kontroli str.  123-133, 137-139, 421-429) 

Złożone przez ZDW 10 wniosków o płatność zostało zweryfikowane i zatwierdzone 
w Urzędzie Marszałkowskim w terminach wynikających z zasad realizacji projektu 
własnego, załączonych do uchwały przyznającej dofinansowanie. W jednym  

                                                      
15 Środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dalej: „EFRR”). 
16 Uchwałą nr 40/1885/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

17 Terminem rozpoczęcia Projektu był 4 stycznia 2016 r., zatem okres realizacji Projektu wydłużono z 42 do 45 miesięcy. 
18 Tj. wydatki w wysokości 72 862,1 tys. zł oraz dofinansowanie w wysokości 61 932,8 tys. zł. Przy czym dofinansowanie 

w poszczególnych kwartałach 2018 r. określono na: 21 302,8 tys. zł w I kw.; 10 880 tys. zł w II kw.; 29 750 tys. zł w III kw.,  
a w IV kw. nie planowano płatności. 

19 Tj. nakłady w wysokości 17 560,9 zł, a dofinansowanie 14 926,8 tys. zł. 
20 Tj. odpowiednio 70 503,8 tys. zł oraz 59 928,2 tys. zł. 
21 Dotyczyło to obowiązującego w okresie 12 grudnia 2017 r. – 18 marca 2018 r.  harmonogramu płatności nr 3, w którym 

przewidziano płatności zaliczkowe w styczniu 2018 r. na kwotę 21 302 778,31 zł; oraz obowiązującego w okresie 
9 października 2018 r. – 10 grudnia 2018 r. harmonogramie płatności nr 11, w którym przewidziano płatności zaliczkowe na 
kwotę 28 752 033,16 zł. We wskazanych miesiącach ZDW nie złożył wniosków na określone wyżej kwoty. W obu 
przypadkach kolejne harmonogramy pomniejszyły kwoty planowane w danym kwartale.  

22 Ostatnia płatność w roku 2018 była płatnością zaliczkową, w wysokości 5 128,8 tys. zł, podlegającą rozliczeniu w roku 2019.    
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z ogółem 11 badanych przypadków wystąpiło jednodniowe opóźnienie  
w zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową, co przedstawiono w sekcji 
„ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str.  13, 104, 137-138, 421-429) 

Zatwierdzenie wniosków następowało jednocześnie z ostatecznym sporządzeniem 
zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki z części 34 budżetu 
państwa były przekazywane na rachunek Województwa przez ww. bank w terminie 
do 14 dni kalendarzowych. Środki z rachunku Województwa na rachunek ZDW były 
przekazywane w dniu wpływu lub w dniu następującym po dniu wpływu środków  
z Banku Gospodarstwa Krajowego.  

(dowód: akta kontroli str.  137, 375-420, 421-429) 

Analizę wpływu terminów przekazywania środków europejskich na postęp realizacji 
Projektu przeprowadzono dla poniesionych w 2018 r. nakładów na roboty 
budowlane, tj. wydatków o wartości 16 043,7 tys. zł (z czego 13 637,1 tys. zł objęte 
dofinansowaniem, co stanowiło 97,7% przekazanych środków). Porównanie 
terminów płatności wynikających z  faktur wystawianych w 2018 r. przez wykonawcę 
z terminami przekazania środków do ZDW wykazało, że realizator w większości 
przypadków (w próbie wniosków na kwotę ogółem 11 480,7 tys. zł) występował  
o płatność zaliczkową przeznaczoną na wynagrodzenie wykonawcy. W tych 
przypadkach ZDW otrzymywał środki co najmniej na dwa dni przed terminem 
płatności tych zobowiązań. Pozostałe środki ZDW otrzymał jako refundację w 12 dni 
kalendarzowych od złożenia wniosku. 

(dowód: akta kontroli str.  137-138, 376-382, 421-429) 

Projekt rozbudowy drogi 548 nie był poddany kontroli w miejscu jego realizacji przez 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego, w ramach czynności IZ RPO WK-P. 
Prowadzono bieżącą kontrolę przekładanych dokumentów załączonych do 
wniosków o płatność.  
Przeprowadzona w toku niniejszej kontroli weryfikacja prawidłowości rozliczenia 
nakładów poniesionych przez ZDW w 2018 r. na roboty budowlane wykazała, że 
realizator przedstawiał do wniosków o płatność dokumenty potwierdzające, że 
wykonane roboty budowlane były związane z Projektem, a także że poniesiono na 
te prace wydatki określone we wnioskach.  

(dowód: akta kontroli str. 254-278, 291, 421-429) 

3. Zgodnie z wnioskiem o płatność (sprawozdawczym lub refundacyjnym) 
określającym stan realizacji Projektu na najpóźniejszą datę 2017 r., tj. 22 grudnia:  
w ramach Projektu wydatkowano ogółem 6 650,1 tys. zł, co stanowiło 7,11% 
planowanych nakładów, w tym 5 652,6 tys. zł objęte dofinansowaniem. Wykonanie 
wydatków ogółem w ramach przewidzianych w Projekcie zadań wyniosło: (1) wykup 
gruntów 3 775,6 tys. zł, tj. 45,98% planowanych nakładów na te zadanie; (2) roboty 
budowlane 2 666,7 tys. zł,  tj. 3,18% nakładów planowanych; (3) nadzór inwestorski 
114,5 tys. zł, tj. 16,63% planowanych nakładów; (4) nadzór autorski, na który nie 
poniesiono wydatków; (5) promocja projektu, na którą nie poniesiono nakładów; 
(6) zarządzanie projektem 93,4 tys. zł, tj. 12,28% planowanych nakładów. 

Zgodnie z wnioskiem o płatność z 4 stycznia 2019 r. (dotyczącym nakładów 
poniesionych do 31 grudnia 2018 r., w tym robót budowlanych odebranych do 
30 listopada 2018 r.) w ramach Projektu wydatkowano ogółem 23 053,0 tys. zł (co 
stanowiło 24,65% przewidywanych w Projekcie nakładów, w tym 19 595,1 tys. zł 
objęte dofinansowaniem). Wykonanie wydatków ogółem w ramach przewidzianych  
w Projekcie zadań wyniosło: (1) wykup gruntów 3 775,6 tys. zł, tj. 45,98% 
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planowanych nakładów na te zadanie; (2) roboty budowlane 18 710,3 tys. zł23, tj. 
22,33% nakładów planowanych; (3) nadzór inwestorski 307,9 tys. zł, tj. 44,70% 
planowanych nakładów; (4) nadzór autorski 6,4 tys. zł, tj. 25,9% planowanych 
nakładów; (5) promocja projektu 31,5 tys. zł, tj. 63,1% planowanych nakładów; 
(6) zarządzanie projektem 221,3 tys. zł, tj. 29,09% planowanych nakładów. 

Wykonawca robót budowlanych przedstawił w 2018 r. do odbioru wykonane zadania 
o następujących wartościach: odebrane 27 lutego roboty wykonane w okresie 
listopad – styczeń o wartości 3 025,5 tys. zł; (2) odebrane 1 czerwca roboty 
wykonane w okresie luty - kwiecień o wartości 2 796,7 tys. zł (3) odebrane  
5 września roboty wykonane w okresie maj-lipiec o wartości 4 265,7 tys. zł; 
(4) odebrane 12 grudnia roboty wykonane w okresie od 1 sierpnia do 10 listopada  
o wartości 5 955,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 168-169, 279-281, 421-451) 

W zakresie przyczyn opóźnień w realizacji Projektu rozbudowy drogi nr 548 Stolno-
Wąbrzeźno Dyrektor realizującego Projekt ZDW poinformował m.in., że wynikało to 
„z opieszałości wykonawcy w podejściu do realizacji zadania oraz braku zaplecza 
sprzętowego i zasobów”. Składający informację podał, że pomimo zabezpieczenia 
środków na płatność dla wykonawcy, do odbioru były przedstawiane roboty  
o wartościach niższych niż planowano.   

(dowód: akta kontroli str. 144-148, 176-179) 

Analiza zmian umowy zawartej 19 kwietnia 2017 r. przez ZDW z wykonawcą robót 
budowlanych (drogowych) wykazała, że największa liczba spośród zawartych do 
końca 2018 r. ogółem 15 aneksów dotyczyła zmian lub zwiększenia liczby 
podwykonawców24. Potwierdza to przekazane przez ZDW informacje, gdyż 
wskazuje, że wykonawca do końca 2018 r. poszukiwał sposobu na zwiększenie 
swojego potencjału w realizacji przedmiotu umowy.   
Przekazane przez ZDW dokumenty wskazują także na inne niż braki sprzętowe  
i osobowe przyczyny opóźnień w realizacji robót budowlanych: 

a) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych25 m.in. wskutek 
błędów projektowych26; 

b) nieterminowego regulowania zobowiązań wykonawcy względem 
podwykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 155-175, 205-253) 

Pan Mirosław Graczyk, p.o. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu 
Urzędu Marszałkowskiego wyjaśnił, że rozbudowa drogi nr 548, jak i inne inwestycje 
drogowe w Województwie i nawet całym kraju, są opóźnione wskutek m.in. wzrostu 
cen materiałów budowlanych, robocizny, braku siły roboczej oraz wpływu warunków 
atmosferycznych. ZDW na bieżąco informował Urząd Marszałkowski o postępie 
prac, m.in. przesyłając miesięczne i kwartalne raporty Inżyniera Kontraktu i arkusze 
monitorujące. Podał także, że przyczyny opóźnień w rozbudowie drogi nr 548 leżą w 
zbyt małym zaangażowaniu wykonawcy w proces budowlany, co uniemożliwiało 
planowe wykorzystanie środków finansowych.  

(dowód: akta kontroli str.  289) 

                                                      
23 W zakresie wykonania rzeczowego robót budowlanych ZDW przekazał zestawienie sporządzone na 10 listopada 2018 r. (tj. 

20 dni przed wskazanym wyżej wykonaniem). Z tego dokumentu wynika, że w najważniejszych pozycjach robót 
budowlanych wykonanie prac wyniosło: roboty drogowe 15,8% na odcinku  I, 23,7% na odcinku II; budowa chodników  
i ciągów pieszo-rowerowych 9,4% na odcinku I i 19,3% na odcinku II; odwodnienie korpusu drogowego 29,7% na odcinku I  
i 54,5% na odcinku II. Ogółem zaawansowanie prac wynosiło 22,4%. 

24 Pierwszych trzech podwykonawców wskazano w aneksie nr 1 z 17 sierpnia 2017 r., na 1 stycznia 2018 r. zgłoszonych było 
9 podwykonawców, a na 31 grudnia 2018 r. – 17 podwykonawców.   

25 W październiku 2018 r. podpisano aneks nr 12 dotyczący m.in. robót zamiennych w zakresie oświetlenia drogowego. Wg 
stanu na 31 grudnia 2018 r. wskazano także na projekt zamienny w zakresie konstrukcji drogi. 

26 M.in. nieuwzględnienie rozwiązań włączających istniejące odwodnienia pól do rowów drogowych; dokonanie niepełnych 
uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej i wodociągowych.  
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W Urzędzie Marszałkowskim w 2018 r. podejmowano w szczególności następujące 
działania mające na celu nadzór i monitorowanie postępu realizacji projektów 
własnych Województwa polegających na modernizacji dróg wojewódzkich (w tym 
kontrolowanego Projektu): 
1) Marszałek Województwa27 powołał 18 kwietnia Zespół monitorujący tempo 

wdrażania projektów pozakonkursowych „Drogi Wojewódzkie”. Do jego 
obowiązków, oprócz nadzoru nad postępem prac, należało także m.in. 
przeciwdziałanie nieprawidłowościom i opóźnieniom w realizacji projektów. 
Odbyły się dwa posiedzenia ww. zespołu: w kwietniu i wrześniu. Zespołowi 
przedstawiano też informacje o postępie prac, m.in. arkusze monitorujące 
dotyczące poszczególnych projektów, w tym rozbudowy drogi 548; 

2) Zarządowi Województwa przedstawiono informację dotyczącą problemów  
z realizacją projektów drogowych na posiedzeniu 26 września; 

3) wyznaczono opiekuna projektu rozbudowy drogi nr 548, który m.in. uczestniczył 
w radach technicznych i radach budowy, tj. bieżących spotkaniach inwestora, 
nadzoru i wykonawcy; 

4) 5 lipca pracownicy Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w wizji lokalnej  
oceniającej postęp robót budowlanych; 

5) monitorowano realizację projektów własnych Województwa polegających na 
modernizacji dróg w toku nadzoru nad wykonaniem budżetu; 

6) na bieżąco monitorowano postęp prac na podstawie składanych przez ZDW 
wniosków o płatność i załączonych do nich dokumentów - w ramach działań IZ 
RPO WK-P. 

(dowód: akta kontroli str.  290-370)  

Dyrektor ZDW przekazał informację, że bieżący nadzór nad robotami budowlanymi 
sprawował powołany przez inwestora Inżynier Kontraktu, który m.in. organizował 
cotygodniowe narady techniczne i comiesięczne narady budowy. ZDW wraz  
z Inżynierem Kontraktu wyzwał wykonawcę do zwiększenia zaangażowania  
w realizację zadania. Podsumowując zwiększające się opóźnienie prac, ZDW 
skierował do wykonawcy pisma z 20 września 2018 r. i 14 stycznia 2019 r., 
wskazując na potrzebę zwiększenia tempa prac, gdyż dotychczasowe postępy nie 
gwarantowały wykonania robót w terminie określonym w umowie z wykonawcą, tj. 
do 28 czerwca 2019 r. Wykonawca zwrócił się 23 stycznia 2019 r. do ZDW 
sygnalizując konieczność wydłużenia terminu realizacji. W dniu 21 lutego 2019 r. 
zorganizowano spotkanie z wykonawcą (z udziałem m.in. pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego) celem wyjaśnienia niejasności i problemów związanych z dalszą 
realizacją zadania. 

(dowód: akta kontroli str.  144-145) 

We wniosku o dofinansowanie określono miernik produktu – długość 
przebudowywanych dróg, tj. 28,61 km (planowany do osiągnięcia w roku 2019) oraz 
wskaźnik rezultatu – nośność drogi wojewódzkiej wynoszącą 100 kN/oś (planowany 
do osiągnięcia w roku 2019 i utrzymywany do roku 2024). 

W związku z powyższym na koniec 2018 r. Województwo nie było zobowiązane do 
osiągnięcia ww. wskaźników.  

(dowód: akta kontroli str.  23, 55, 104) 

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

                                                      
27 Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego tempo wdrażania 

projektów pozakonkursowych „Drogi wojewódzkie”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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IZ RPO WK-P naruszyła § 8 pkt 11 ppkt 1 zasad realizacji projektu własnego 
stanowiących załącznik do uchwały przyznającej dofinansowanie, gdzie wskazano 
m.in., że wniosek o płatność zaliczkową powinien zostać zatwierdzony w terminie do 
7 dni roboczych od dnia wpływu pierwszej/skorygowanej wersji wniosku. Wniosek 
ZDW o płatność zaliczkową na kwotę 415,2 tys. zł wpłynął do IZ RPO WK-P 
7 marca 2018 r. i został zatwierdzony do wypłaty 19 marca 2018 r., tj. w ósmym dniu 
roboczym od dnia złożenia. 

(dowód: akta kontroli str. 90-118, 137) 

Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO WK-P wyjaśniła, że ww. opóźnienie nie 
miało wpływu na termin zapłaty zobowiązań przez ZDW.  

(dowód: akta kontroli str.  373-374) 

VI. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli odstępuje od formułowania uwag i wniosków pokontrolnych, o których 
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK.  

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, 
nie oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka informacji, o której mowa 
w art. 62 ustawy o NIK.  

 

Bydgoszcz,          marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

kontroler p.o. Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Grzegorz Piotrowski 

doradca ekonomiczny 
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