
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk 
tel. : (0-58) 301 82 11 do 13, fax: (0-58) 301 13 14, e-mail: LGD@nik.gov.pl 

 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

Gdańsk, dnia 2  luty 2010 r. 

 
 

LGD-41026-06-09 
P/09/0132 

 
Pan 
Andrzej Stanuch 
Burmistrz 
Miasta i Gminy Pelplin 

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 Miasta 

i Gminy Pelplin (dalej „Urząd”). Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie kontroli 

zarządczej. 

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

podpisanym w dniu 18 stycznia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie 

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeŜeniami ocenia działalność Urzędu 

w kontrolowanym zakresie.  

Ocena taka oznacza, Ŝe pomimo, iŜ system kontroli wewnętrznej został formalnie 

ustanowiony, to jednak stwierdzono słabości, które zwiększają ryzyko występowania 

nieprawidłowości, w związku z czym wymaga on poprawy. NIK zwraca uwagę, Ŝe brak jasno 

określonych planów, wyznaczających cele procesu zamówień publicznych, przy 

jednoczesnym braku udokumentowanego zarządzania ryzykiem utrudnia dokonywanie ocen 

adekwatności, efektywności oraz skuteczności ustanowionego systemu kontroli wewnętrznej. 

PowyŜsza ocena wynika z niŜej opisanych ustaleń. 

1. Urząd realizował zadania w zakresie kontroli wewnętrznej, choć wystąpiły 

nieprawidłowości przy ustanawianiu oraz w funkcjonowaniu procedur, o których mowa 
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w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych1. 

W szczególności nie zostały wzięte pod uwagę niektóre, kluczowe zdaniem NIK, 

standardy określone w Komunikacie Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli 

finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych2, zwane dalej „Standardami”, 

co zostało uznane za nieprawidłowości wpływające na ograniczenie skuteczności 

badanego systemu kontroli wewnętrznej.  

1.1. Szczegółową kontrolą objęto procedury udzielania zamówień publicznych. W latach 

2008-2009 (I półrocze) Urząd udzielił na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych3 zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” 

ogółem 6 zamówień publicznych na kwotę powyŜej 14 tys. euro o łącznej wartości 

1.018,1 tys. zł. Ponadto udzielono 34 zamówienia na kwotę do 14 tys. euro o wartości 

600,6 tys. zł oraz dokonano zakupów do 5 tys. zł na kwotę 121,5 tys. zł. Urząd wywiązał 

się z obowiązków w zakresie: 

� przypisania poszczególnym komórkom organizacyjnym i pracownikom zadań 

w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zamówień publicznych, 

� przeszkolenia pracowników w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zamówień 

publicznych. 

1.2. Stwierdzone nieprawidłowości i uwagi w zakresie ustanowienia i funkcjonowania 

procedur kontroli wewnętrznej dotyczyły następujących spraw: 

a) procedury zamówień publicznych ustanowiono tylko dla części procesu. Stwierdzono, Ŝe 

nie określały one kwestii zawierania umowy, działań Urzędu po podpisaniu umowy do 

czasu rozliczenia jej realizacji, w tym sposobu dokonywania odbioru zamówień. Zgodnie 

ze Standardami system kontroli wewnętrznej, w szczególności procedury, instrukcje, 

wytyczne kierownictwa, jest dokumentowany (…), co dotyczy całości tego systemu. 

Uzupełnienie procedur uzasadniają m.in. następujące ustalenia kontroli: 

� Urząd wydatkował bez zawarcia umowy lub stosowanego aneksu z wykonawcami 

zleconych zadań środki w łącznej wysokości 43,5 tys. zł. Rozliczając prace 

realizowane w ramach remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości MiędzyłęŜ 

wypłacono wykonawcy 61,6 tys. zł, co było niezgodne z umową, według której 

kwota wynagrodzenia wynosił 45,6 tys. zł. RóŜnica w wysokości 15 tys. zł wynikała 

z faktu ustnego zlecenia wykonania prac i nie znalazła swojego potwierdzenia 

                                                 
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) 
3 Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm. 
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w dokumentach Urzędu. Natomiast w przypadku zamówienia na utwardzenie drogi 

w Lignowach Szlacheckich roboty o wartości 27,5 tys. zł zlecono pismem bez 

zawarcia umowy z wykonawcą, nie określając przy tym szczegółowych warunków 

i sposobu realizacji oraz ich odbioru,  

� protokoły odbioru odpowiednio 288 i 84 operatów szacunkowych, wykonanych na 

podstawie umowy z 2008r. (za cenę 39,7 tys. zł) oraz 2 umów z okresu styczeń-

marzec 2009r. (za łączną cenę 17,4 tys. zł) nie odzwierciedlały stanu faktycznego, 

gdyŜ nie zawierały informacji o tym, Ŝe ogółem 93 operaty zostały dostarczone do 

Urzędu przez wykonawcę po terminie (łączna wartość nienaliczonych przez Urząd 

kar umownych wyniosła 2 tys. zł). Przy czym w Ŝadnym z protokołów odbioru nie 

określono zakresu dokonywanej weryfikacji;  

b) Urząd nie opracowywał rocznego planu zamówień publicznych, choć Standardy 

stanowiły, 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. 

Zdaniem NIK, złoŜoność procesu udzielania zamówień publicznych, przy uwzględnieniu 

faktu, Ŝe za przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań odpowiedzialne były, 

w zakresie ich działania, poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, uzasadniają 

zastosowanie Standardów w ww. zakresie;  

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

w udokumentowanej postaci: 

�  zadania dotyczące identyfikacji zadań wraŜliwych, w sytuacji gdy Standardy zakładały, 

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 realizacji środków zaradczych naleŜy określić 

w formie pisemnej i zapoznać z nimi pracowników. ZwaŜyć naleŜy, iŜ identyfikacja 

zadań wraŜliwych stanowi istotny element procesu zarządzania ryzykiem, który posiada 

bezpośredni związek z opracowywaniem procedur kontroli wewnętrznej;  

� działania w zakresie zarządzania ryzykiem, pomimo Ŝe zgodnie ze Standardami 

systematycznie, nie rzadziej niŜ raz w roku, dokonuje się identyfikacji zewnętrznego 

i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami jednostki, 

dotyczącego zarówno działalności całej jednostki, jak i realizowanych przez jednostkę 
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konkretnych programów, projektów czy zadań. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są 

analizie mającej na celu określenie moŜliwych skutków i prawdopodobieństwa 

wystąpienia danego ryzyka oraz określają rodzaj reakcji w stosunku do kaŜdego 

istotnego ryzyka;  

d) wystąpiły niespójności w przypisaniu odpowiedzialności za prowadzenie rejestru 

zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, rejestr 

zamówień publicznych prowadził Referat Techniczno-Inwestycyjny, natomiast według 

Zarządzenia nr 6/2005 z 8.01.2005r. w sprawie reguł organizacyjnych udzielania 

zamówień publicznych, zadania w tym zakresie powierzono Sekretarzowi Gminy, który 

miał prowadzić centralny rejestr zamówień; 

e) część zadań w zakresie kontroli wewnętrznej została rozdzielona poszczególnym 

pracownikom Urzędu w niejasny sposób. Podczas gdy kontrola wewnętrzna Urzędu 

naleŜała do zakresu obowiązków Sekretarza Gminy, to organizowanie, koordynacja 

i odpowiedzialność za realizację wewnętrznej kontroli finansowej określona została 

w zakresie czynności Skarbnika Gminy, natomiast zadania w zakresie planowania, 

przeprowadzania i raportowania o wynikach kontroli zapisano w zakresie czynności 

inspektora ds. kontroli; 

f) choć określono wzór wniosku o zaangaŜowanie środków budŜetowych, z którego wynikał 

wymóg kaŜdorazowego sprawdzenia zamówienia m.in. w zakresie poprawności 

zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz gospodarności, legalności 

i celowości dokonywania wydatku, to jednak nie wskazano jakie konkretnie elementy 

podlegały będą ocenie, co faktycznie osłabiało sprawowany przez Sekretarza Gminy 

nadzór. W toku kontroli stwierdzono, iŜ: 

� przy zamówieniu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 

wystąpiły błędy w treści podpisanej przez Sekretarza Gminy specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), które nie zostało ujawnione w toku weryfikacji 

postępowania. W pkt 1.8 ww. SIWZ zawarto zapis, Ŝe zgodnie z art. 67 pkt 1 ust.7 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość 

wykonania zamówienia uzupełniającego, a w pkt 2.5, Ŝe nie przewiduje takiej 

moŜliwości;  

� udzielając w miesiącach styczeń-marzec 2009r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj. bez zastosowania przepisów ww. ustawy, 2 zamówień na 

łączną kwotę brutto 70,23 tys. zł, których przedmiot stanowiło sporządzenie operatów 
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szacunkowych, Urząd dokonał podziału zamówienia publicznego, co było niezgodne 

z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprawdzie z planu finansowego na 

2009r. wynikało, Ŝe na ww. cel planowano wydatki w wysokości 64 tys. zł, to jednak 

z analiza dokumentów wewnętrznych Urzędu wskazywała Ŝe w całym 2009r. na sprawy 

geodezyjne Urząd zamierzał przeznaczyć łącznie 140 tys. zł, w tym regulowanie stanu 

prawnego gruntu 80 tys. zł a na wycenę nieruchomości -  działek do sprzedaŜy 60 tys. zł, 

czyli kwotę wyŜszą aniŜeli równowartość 14 tys. euro, zobowiązującą do zastosowania 

przepisów ww. ustawy.   

W przedmiotowej sprawie stwierdzono równieŜ, Ŝe po podpisaniu przez Urząd 

pierwszej umowy z dnia 27 stycznia 2009r. o wartości brutto 17,4 tys. zł kolejna umowa 

z dnia 10.03.2009r. z tym samym wykonawcą na kwotę brutto do 53,8 tys. zł. zawarta 

została z przekroczeniem planu finansowego Urzędu, co było niezgodne z art. 36 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych. W dziale 700, rozdziale 700005 § 4300 – zakup usług 

pozostałych zaplanowano bowiem wydatki na kwotę 64 tys. zł, podczas gdy łączna 

wartość zobowiązań po zawarciu obu ww. umów wyniosła 70,22 tys. zł. Skarbnik 

Gminy wyjaśniła, Ŝe zawierając ww. umowę uwzględniono faktyczne wykonanie umów 

na wyceny z lat poprzednich, które były zazwyczaj niŜsze, niŜ określone w umowie. NIK 

nie podziela tego stanowiska, gdyŜ zaangaŜowanie środków finansowych (wysokość 

zaciągniętego zobowiązania) Urzędu było wyŜsze, niŜ wynikające z jego planu 

finansowego. 

� kryteria oceny ofert w 2 postępowaniach (łączna kwota zawartych umów 200 tys. zł) na 

świadczenie usług w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 

utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Pelplin określone zostały w sposób 

niezgodny z art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ dotyczyły 

właściwości wykonawcy. W SIWZ z 6.12.2007r. oraz z 6.06.2008r. jako kryterium 

oceny ofert wskazano m.in. doświadczenie w organizowaniu imprez rekreacyjno-

sportowych, dla potwierdzenia których naleŜało przedstawić wykaz imprez 

zorganizowanych w ciągu ostatnich 3 lat. Zdaniem NIK cechy podmiotowe wykonawcy 

mogą stanowić warunek udziału w postępowaniu, a nie kryterium oceny ofert. 

g) w trakcie kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej, którą objęto 

11 zamówień publicznych na łączną kwotę 1.305,3 tys. zł stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 
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� nie stosowano, weryfikowanych przez Skarbnika Gminy pisemnych wniosków 

o udzielenie zamówienia, pomimo Ŝe wymóg taki wynikał z Zarządzenia nr 6/2005 

z 8.01.2005r. w sprawie reguł organizacyjnych udzielania zamówień publicznych 

(§2 pkt 1a i 3); 

� w 5 przypadkach (wartość brutto 372,3 tys. zł) nie stwierdzono udokumentowanej 

weryfikacji projektów, zawieranych przez Urząd umów, przez radcę prawnego, 

o czym mowa w ww. zarządzeniu (§2 pkt 2);  

� ponadto NIK zwraca uwagę, iŜ w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia 

brak było podpisów osób przygotowujących ww. dokumentację oraz, iŜ w 

5 przypadkach dotyczących zamówień o wartości do 14 tys. euro (wartość brutto 

217,9 tys. zł) nie były stosowane jednolite wzory dokumentów, w sytuacji gdy 

postępowania prowadziły róŜne komórki organizacyjne Urzędu; 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin prowadził działania na rzecz przestrzegania procedur 

kontroli wewnętrznej, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Przeprowadzane były kontrole 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. Zadania w tym 

zakresie były powierzone i wykonywane przez inspektora ds. kontroli, który 

przeprowadził ogółem 14 kontroli problemowych (po 7 kontroli w kaŜdym roku objętym 

kontrolą). W wyniku kontroli sformułowano odpowiednio 54 i 43 wnioski pokontrolne 

z czego dotychczas nie zrealizowano jedynie 2 wniosków. 

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

1) Przypisanie oraz prowadzenie w udokumentowanej postaci działań podejmowanych 

w zakresie identyfikacji zadań wraŜliwych oraz zarządzania ryzykiem. 

2) Dostosowanie procedury zamówień publicznych do obowiązujących standardów, 

w szczególności  poprzez:  

a) sporządzanie planów zamówień publicznych,  

b) uzupełnienie procedur w zakresie regulującym zawieranie umów z wykonawcami 

oraz działań Urzędu po podpisaniu umowy do czasu rozliczenia jej realizacji, 

c) doprecyzowanie odpowiedzialności pracowników Urzędu za prowadzenie rejestru 

zamówień, 

d) uściślenie odpowiedzialności Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz inspektora ds. 

kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania zadań kontroli wewnętrznej, 
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e) doprecyzowanie zakresu nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych na 

etapie sporządzania wniosku o  zaangaŜowanie środków budŜetowych, 

f) ujednolicenie stosowanych wzorów dokumentów dotyczących zamówień 

publicznych, 

g) wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w zakresie przestrzegania procedury 

zamówień w Urzędzie. 

3) Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających, Ŝe: 

a) zobowiązania zaciągane są przez Urząd do wysokości ujętej w planie finansowym, 

b) nie dochodzi do podziału zamówień publicznych, 

c) kryteria oceny ofert nie dotyczą właściwości wykonawcy. 

 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. 

 

 
 
 

 


