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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy 

w Rzeczenicy (dalej „Urząd”). Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie kontroli 

zarządczej  w Gminie Rzeczenica.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 30 listopada 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z zastrzeŜeniami działalność Urzędu 

w kontrolowanym zakresie.  

Ocena taka oznacza, Ŝe system kontroli wewnętrznej został ustanowiony w niepełnym 

zakresie, gdyŜ nie obejmował procesu zamówień publicznych powyŜej 14 tys. euro. Ponadto 

w przyjętych w Urzędzie rozwiązaniach organizacyjnych stwierdzono słabości, które 

zwiększają ryzyko występowania nieprawidłowości.  

Na uwagę zasługuje fakt, iŜ jeszcze w trakcie prowadzonej kontroli Urząd przystąpił 

do usprawniania funkcjonującego systemu kontroli oraz usunął część stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

PowyŜsza ocena wynika z niŜej opisanych ustaleń:  

1. Urząd w niepełnym zakresie realizował zadania w zakresie kontroli wewnętrznej, 

dotyczące ustanawiania oraz funkcjonowania procedur, o których mowa w art. 47 
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ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych1. Nie zostały takŜe wzięte pod uwagę niektóre, 

kluczowe zdaniem NIK, standardy określone w Komunikacie Ministra Finansów 

w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych2 

(Standardy), co zostało uznane za nieprawidłowości osłabiające skuteczność systemu 

kontroli wewnętrznej.  

1.1. Szczegółowym badaniem objęto procedury udzielania zamówień publicznych. W latach 

2008-2009 (I półrocze) Urząd udzielił łącznie 62 zamówień publicznych na kwotę 

3.685,02 tys. zł (zamówienia o wartości powyŜej 3 tys. zł). Szczegółowo skontrolowano 

ogółem 5 zamówień publicznych na kwotę 430,99 tys. zł, (11,7% ww. zamówień). I tak: 

a) do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie zostały ustanowione procedury w zakresie 

udzielania zamówień publicznych o wartości powyŜej 14.000 euro, podczas gdy 

w samym tylko 2008r. ich wartość wyniosła 2.051,3 tys. zł, co stanowiło 80,3% wartości 

udzielonych zamówień (o wartości powyŜej 3 tys. zł). Procedury udzielania zamówień 

publicznych o wartości do 14.000 euro przyjęto natomiast dopiero w lutym 2008 r., tj. po 

ponad 2 latach od wejścia w Ŝycie obowiązku w tym zakresie. W trakcie 

przeprowadzonej kontroli Urząd opracował procedury w zakresie udzielania zamówień o 

wartości powyŜej 14.000 euro;  

b) ustanowionymi procedurami zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro nie 

została objęta całość procesu. Procedury te zawierały tylko postanowienia ogólne i zasady 

udzielania zamówień, nie regulowały sposobu działania Urzędu po zawarciu umowy 

w sprawie udzielania zamówień publicznych, pomimo Ŝe zgodnie ze Standardami system 

kontroli wewnętrznej, w  szczególności procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, jest 

dokumentowany (…), co powinno dotyczyć całości tego systemu;   

c) Urząd nie opracowywał rocznego planu udzielania zamówień publicznych, choć 

Standardy stanowią, Ŝe w jednostce sporządza się co najmniej roczny plan pracy 

jednostki określający poszczególne cele i zadania jednostki, mierzalne wskaźniki lub 

kryteria ich realizacji, komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację oraz 

zasoby, w szczególności osobowe, finansowe, rzeczowe, przeznaczone do ich realizacji. 

Ustalono, Ŝe poszczególne zadania, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy 

klasyfikacji budŜetowej wraz z kwotami na ich realizację, ujmowane były w uchwałach 

                                                 
1 Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm. 
2 Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej 
w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58) 
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budŜetowych Rady Gminy Rzeczenica, których nie moŜna uznać za plan udzielania 

zamówień publicznych, gdyŜ nie wskazywały liczby planowanych zamówień 

publicznych, harmonogramu ich realizacji, komórek odpowiedzialnych za realizację 

i trybów udzielania. Zdaniem NIK, złoŜoność procesu udzielania zamówień publicznych, 

przy uwzględnieniu faktu, Ŝe za przygotowywanie i prowadzenie postępowań 

odpowiedzialna była jedna osoba, która w swoim zakresie czynności posiadała jeszcze 

wiele innych zadań, uzasadniają stosowanie Standardów w ww. zakresie. Przyjęte 

w trakcie kontroli zarządzenie w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych 

w Urzędzie uwzględniało wymóg sporządzania planów zamówień publicznych oraz 

zawierało ich wzory;  

d) nierzetelnie sporządzono roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych 

w 2008 r. Wykazano w nim 7 udzielonych zamówień publicznych (powyŜej 14.000 euro) 

o wartości 1.880,5 tys. zł, podczas gdy faktycznie udzielono 9 zamówień publicznych 

o wartości 2.051.3 tys. zł. Spowodowane to było pomyłką pracownika sporządzającego 

sprawozdanie, który nie ujął dwóch zamówień publicznych, co wskazuje równieŜ na 

niewystarczający nadzór nad jego pracą; 

e) nie realizowano wymogu, określonego w procedurach kontroli finansowej Urzędu 

(zarządzenie Wójta Gminy nr 74/2008), dotyczącego bieŜącej analizy zadań wraŜliwych 

(wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych, udzielanie zamówień 

publicznych, pobieranie i gromadzenie środków publicznych, zwrot środków 

publicznych). W ocenie NIK przeprowadzanie bieŜących narad z zespołem kierowniczym 

Urzędu stanowi wprawdzie narzędzie identyfikacji zadań wraŜliwych, jednakŜe 

w sytuacji braku dokumentowania takich czynności oraz ich wyników jest działaniem 

niewystarczającym;   

f) nie zostały przypisane w aktach wewnętrznych Urzędu oraz nie były prowadzone 

w udokumentowanej postaci zadania dotyczące środków zaradczych dla zadań 

wraŜliwych.  Przykładowo nie określono zasad kontaktu pracownika z kontrahentami, 

sposobu zachowania pracownika w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów, propozycji 

korupcyjnych itp. Standardy zakładają, Ŝe w jednostce zostały zidentyfikowane zadania, 

przy wykonywaniu których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy 

szkodliwe dla gospodarki finansowej lub wizerunku jednostki oraz zostały ustanowione 

odpowiednie środki zaradcze. Zestawienie zadań wraŜliwych oraz procedury słuŜące 
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realizacji środków zaradczych naleŜy określić w formie pisemnej i zapoznać z nimi 

pracowników; 

g) nie realizowano zadań określonych w procedurach kontroli finansowej Urzędu 

dotyczących zarządzania ryzykiem (ustalanie strategii rozwoju Urzędu, systematyczne 

dokonywanie identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka, określenie rodzaju 

reakcji w stosunku do kaŜdego istotnego ryzyka). W ocenie NIK samego 

przeprowadzania cotygodniowych narad kierownictwa Urzędu, choć stanowiącego 

element bieŜącego zarządzania ryzykiem nie moŜna uznać za wywiązanie się 

z obowiązku w tym zakresie, gdyŜ działania te w odniesieniu do kwestii zarządzania 

ryzykiem nie były dokumentowane. Wg wyjaśnienia Wójta Gminy w czasie 

przygotowania budŜetu na 2010 rok zostanie opracowana strategia rozwoju Urzędu, na 

podstawie której dokona się identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka;   

h) nie zostały dokonane, w sposób jasny i przejrzysty, przydziały zadań i odpowiedzialności 

stanowiskom pracy odpowiedzialnym za przygotowanie postępowań o udzielanie 

zamówień publicznych i ich realizację. Tylko do jednego stanowiska – inspektora ds. 

promocji, programów pomocowych i zamówień publicznych, przypisano zadania z 

zakresu zamówień publicznych, pomimo Ŝe więcej osób prowadziło postępowania i 

uczestniczyło w pracach komisji przetargowej. Ze Standardów wynika, Ŝe zakres zadań, 

uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz 

zakres sprawozdawczości jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny.  

� W 2008 r. poza Inspektorem ds. promocji, programów pomocowych i zamówień 

publicznych postępowania o wartości do 14.000 euro (powyŜej 3.000 zł) prowadziło 

5 osób, a w ich wyniku udzielono 25 zamówień publicznych (76% udzielonych 

zamówień publicznych o wartości od 3.000 zł do 14.000 euro).  

� W 2009 r.  postępowania takie prowadziło równieŜ 5 osób, a w ich wyniku udzielono 

8 zamówień publicznych (57% udzielonych zamówień publicznych o wartości od 

3.000 zł do 14.000 euro).  W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności  

Inspektora ds. promocji, programów pomocowych i zamówień publicznych zadania 

dotyczące zamówień publicznych były nieprecyzyjne. W wyniku kontroli zakres ten 

został uzupełniony. W aktach wewnętrznych oraz zakresach czynności nie wskazano 

równieŜ osoby odpowiedzialnej za opracowanie i aktualizację procedury dotyczącej 

zamówień publicznych a takŜe w zakresie identyfikacji zadań wraŜliwych, 

zarządzania ryzykiem oraz odpowiedzialności za wdraŜanie standardów kontroli 
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wewnętrznej. Pracownikom przeprowadzającym kontrole wewnętrzne w jednostkach 

organizacyjnych Gminy nie przypisano w zakresach obowiązków, uprawnień i 

odpowiedzialności zadań z tego tytułu. 

     W czasie przeprowadzania kontroli rozpoczęto proces aktualizacji  zakresów czynności.  

i)  wzór wniosku o zaangaŜowanie środków budŜetowych określony w  instrukcji obiegu 

i kontroli dokumentów w Urzędzie, stanowiącej załącznik do zarządzenia Wójta Gminy  

nr 76/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego 

planu kont dla Urzędu Gminy w Rzeczenicy nie był zgodny z wzorami załączonymi do 

zarządzenia Wójta Gminy nr 25/2004 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych. W 

wyniku kontroli Wójt Gminy wydał w dniu 17 listopada 2009 r. zarządzenie nr 118/2009 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce nieruchomości, którym to powyŜszą 

nieprawidłowość usunięto;   

j) w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Urzędu, jako osoby zatwierdzające  

dokumenty finansowo-księgowe ujęto: Głównego Księgowego i  Dyrektora (na pieczęci), 

podczas gdy takie stanowiska w Urzędzie nie występują.W efekcie kontroli, 

zarządzeniem nr 118/2009, nieprawidłowość tę wyeliminowano;  

k) we wszystkich badanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

Inspektor ds. promocji, programów pomocowych i zamówień publicznych podpisywała 

wnioski o zaangaŜowanie środków budŜetowych oraz o wyraŜenie zgody na wszczęcie 

postępowania w dwóch pozycjach: jako pracownik merytoryczny i jako pracownik 

odpowiedzialny za przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych. Spowodowane to 

było tym, Ŝe Ŝadnemu innemu pracownikowi nie przypisano zadań związanych 

z udzielaniem zamówień publicznych. Zaistniała sytuacja świadczy o braku 

wystarczającego mechanizmu kontroli w ww. zakresie i stwarza zwiększone ryzyko 

występowania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych.  

l) w wyniku kontroli zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na 

brak w działalności Urzędu wystarczających mechanizmów kontrolnych, 

a w szczególności na słabość weryfikacji i nadzoru nad udzielanymi zamówieniami: 

� w procesie opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę i 

rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy Urząd nie zatwierdził bilansu 

ścieków, co wymagane było w § 1 pkt 3 umowy na realizację zamówienia. W 

Urzędzie brak było dokumentów potwierdzających przekazanie dokumentacji: 
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pozwolenia wodno-prawnego, dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji 

wykonawczej – branŜy automatyki, chociaŜ opracowania te sporządzono i 

dostarczono do Urzędu. (W  protokołach zdawczo-odbiorczych  nie ujęto ww. 

dokumentów). Z kolei w 2 protokołach zdawczo-odbiorczych wpisano błędne daty 

przekazania dokumentacji, zawierały one datę 31 lipca 2009 r., a faktycznie naleŜało 

wpisać daty: 14 lipca i 28 sierpnia 2009 r.;  

� dokonując zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych nie 

sporządzono, wymaganego w umowie na realizację przedmiotu zamówienia, 

protokołu odbioru samochodu (odbiór ksiąŜki serwisowej w dniu 18 sierpnia 2008 r. 

w celu dokonania rejestracji i ubezpieczenia pojazdu nie moŜe zostać uznane za 

protokół odbioru). Przekroczony został przy tym termin realizacji przedmiotu 

umowy, poniewaŜ upływał on z dniem 18 sierpnia 2008 r., a faktycznie odbiór 

samochodu nastąpił w dniu 26 sierpnia 2008 r. Zasitniała zwłoka nie była 

spowodowana przez wykonawcę zamówienia. 

� faktura dotycząca realizacji zamówienia na wymianę pokrycia dachowego 

w przedszkolu w Międzyborzu była niŜsza o kwotę 640,68 zł od kwoty określonej 

w umowie z wykonawcą. Spowodowane to było tym, iŜ zgodnie z umową 

wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie z materiału własnego, który 

w przypadku niepełnego wykorzystania miał pomniejszyć koszt całkowity zadania.  

W zaistniałej sytuacji Urząd nie dokonał weryfikacji, czy ww. kwota 640,68 zł 

została faktycznie prawidłowo wyliczona. W sporządzonym protokole odbioru nie 

odnotowano równieŜ Ŝadnych dodatkowych ustaleń w ww. zakresie. Opisanie oraz 

sprawdzenie pod względem merytorycznym ww. faktury, a następnie zatwierdzenie 

przez tę samą osobę, wskazuje na brak wystarczającego mechanizmu kontroli oraz 

świadczy o nadmiernym skupieniu kompetencji w ręku jednej osoby; 

� w umowie na realizację zamówienia na wyceny nieruchomości dla Gminy 

Rzeczenica w 2009 r. określono, Ŝe wykonawcy zgodnie ze  złoŜoną ofertą 

przysługuje wynagrodzenie określone w załączniku nr 2. Załącznik taki nie został 

jednak dołączony do zawartej umowy z powodu niedopatrzenia Inspektora ds. 

promocji, programów pomocowych i zamówień publicznych.  

2. Pomimo braku utworzenia w Urzędzie komórki kontroli wewnętrznej Wójt Gminy 

prowadził działania na rzecz przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, zgodnie 

z art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzane były kontrole 
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wewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Gminy, obejmujące m.in. badanie co 

najmniej 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy, o których mowa 

w art. 187 ustawy o finansach publicznych. Wprawdzie Urząd opracowywal roczne plany 

kontroli, to jednak nie były one w pełni przestrzegane. W 2008 r. planowano 

przeprowadzenie 12 kontroli, a w I półroczu 2009 r.  planowano 1 kontrolę. Faktycznie w 

2008 r. przeprowadzono 11 kontroli, a kwota skontrolowanych wydatków wyniosła 

4.677.83 tys. zł, zaś w I połowie 2009r. przeprowadzono 4 kontrole, a kwota 

skontrolowanych wydatków wyniosła 5.983,01 tys. zł. Efektem kontroli było m.in. 

ujawnienienie  naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez kierownika gminnej 

jednostki organizacyjnej, o czym powiadomiono Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych.  

2.1.W latach 2008-2009 zespół kontrolny, w którego skład nie będąc do tego upowaŜniona 

wchodziła m.in. Zastępca Skarbnika. przeprowadził 13 kontroli W trakcie kontroli NIK 

dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu (zarządzenie Wójta Gminy 

nr 115/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu), w którym Zastępca Skarbnika  został upowaŜniony do kontroli wewnętrznych. 

2.2.Kontrole w 2 jednostkach organizacyjnych Urzędu przeprowadziły osoby niebędące 

pracownikami Urzędu (z którymi zawarto umowy o dzieło), pomimo Ŝe Regulamin 

Organizacyjny Urzędu nie przewidywał takiej moŜliwości. W trakcie kontroli NIK 

dokonano w Regulaminie Organizacyjnym zmian, stwarzających podstawy do 

przeprowadzania kontroli równieŜ przez  osoby i podmioty spoza Urzędu.  

2.3.W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu występowała niespójność w zapisach rozdziału 

III - organizacja Urzędu (zadania kontroli wewnętrznej przypisano tylko Sekretarzowi 

i Skarbnikowi Gminy) oraz w zapisach rozdziału VIII - regulamin kontroli wewnętrznej 

(zadania kontroli wewnętrznej przypisano Wójtowi Gminy, Zastępcy Wójta Gminy, 

Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy). Ww. niespójność wyeliminowana została 

wprowadzonymi na skutek kontroli zmianami Regulaminu Organizacyjnego. 

 Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) objęcie ustanowionymi procedurami całości procesu udzielania zamówień publicznych 

o wartości do 14.000 euro; 

2) zakończenie aktualizacji zakresów czynności pracowników; 

3) dokumentowanie dokonywanej w Urzędzie bieŜącej analizy zadań wraŜliwych;  
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4) przypisanie w procedurach kontroli finansowej Urzędu i prowadzenie 

w udokumentowanej formie zadania dotyczącego ustanawiania środków zaradczych;  

5) prowadzenie zarządzania ryzykiem w udokumentowanej formie;  

6) wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zwiększających nadzór w zakresie udzielania 

zamówień publicznych. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 
 


