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I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer itytuł kontroli P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 21 - Gospodarka morska
w zakresie realizowanym przez dysponenta III stopnia - Urząd Morski w Słupsku

Jednostka Urząd Morski w Słupsku, Al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
kontrolowana

Kierownikjednostki Włodzimierz Kotuniak, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, od 261utego 2016 r.
kontrolowanej

(dowód: akta kontroli str. 3)

Podstawa prawna Art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj1

Jednostka Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
przeprowadzająca

kontrolę

Kontroler Mariusz Syrek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/13/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

II. Cel i zakres kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r.
Urzędu Morskiego w Słupsku, pod względem legalności, celowości, rzetelności
i gospodarności. Ocenie podlegały w szczególności:
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym

rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków
publicznych,

- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz
sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych,

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań.
Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku
ubiegłego.
Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były
w szczególności następujące działania kontrolne:
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków

europejskich, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków,
- kontrola prawidłowości dokonanych blokad wydatków,
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych,
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków,
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,

1 Dz. U. z 2019 r. paz. 489.
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Ocena ogólna

- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej
dotyczących sporządzania sprawozdań.

III. Charakterystyka kontrolowanejjednostki
Obszar działania Urzędu Morskiego w Słupsku (dalej: "Urząd"), obejmuje morskie
wody wewnętrzne, porty2, przystanie oraz pas techniczny środkowego wybrzeża
Polski o długości 170,2 km, Do zadań Urzędu należy m.in.:
- nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i życia na morzu,
- ochrona środowiska morskiego wraz z działalnością inspekcyjną w tym

zakresie,
- budowa i utrzymanie umocnień brzegowych, wydm i zalesień wraz z ochroną

pasa nadbrzeżnego,
- nadzór nad porządkiem portowo-żeglugowym,
- budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do

portów i przystani morskich,
- utrzymanieoznakowania nawigacyjnego na drogach morskich.
Plan dochodów Urzędu po zmianach wyniósł 2.120,0 tys. zł i został wykonany
w kwocie 2.310,4 tys. zł (109,0% planu). Wydatki budżetu państwa zaplanowane
w kwocie 57.624,4 tys. zł wykonano w 95,6% (55.108,9 tys. zł), a plan budżetu
środków europejskich 2.353,3 tys. zł wykonano w 41,6% (979,4 tys. zł).

IV. Ocena
W wyniku kontroli 49,7% zrealizowanych przez Urząd wydatków budżetu państwa
(za wyjątkiem wskazanych poniżej nieprawidłowości) stwierdzono, że zostały one
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi
określonych w ustawie o finansach publicznych3 i aktach wykonawczych. Nie
stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.

Przy udzielaniu dwóch badanych zamówień publicznych były przestrzegane
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 (dalej:
"upzp"). Przy zamówieniu o wartości poniżej 30.000 euro przestrzegano
wewnętrznej procedury wynikającej z zarządzenia nr 17 Dyrektora Urzędu
Morskiego w Słupsku z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie oraz
Regulaminu pracy komisji przetargowej (dalej: "zarządzenie Dyrektora Urzędu z
dnia 05.09.2017 r.").
W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że sprawozdania
budżetowe sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej,
w terminach określonych przepisami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:
sprawozdawczości budżetowej5, sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych6, a także sprawozdawczości
budżetowejw układzie zadaniowym7.

2 Porty: Dżwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy iŁeba.
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
4 Dz. U. z 2018 r. poz.1986, ze zm.
s Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze
zm.).
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca .2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansÓN publicznych w
zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1773).
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie
zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1793).
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Opis stanu
faktycznego

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

zakupu energii elektrycznej o wartości 862,6 tys. zł brutto, z pominięciem
przepisów upzp;

- wyboru wykonawcy usługi telefonii stacjonarnej o wartości 62,3 tys. zł
z pominięciem postanowień wewnętrznej procedury określonej w Instrukcji
postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie8 (dalej:
"Instrukcji");
opieszałości we wnioskowaniu do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej (dalej: "MGMiŻŚ") o blokadę planowanych wydatków (w jednym
przypadku), o której mowa w art.177 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych9.

V. Wyniki kontroli

1. Dochody budżetowe

Zrealizowane przez Urząd w 2018 r. dochody wyniosły 2.310,4 tys. zł i stanowiły
109,0% kwoty planowanej na rok 2018 (2.120,0 tys. zł). W porównaniu do
wykonania w 2017 r. dochody były wyższe o 4,7% (tj. o 102,9 tys. zł)
Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że plan dochodów tworzony jest w oparciu
o dane otrzymane z wydziałów merytorycznych Urzędu oraz na podstawie danych
z planów za lata poprzednie. Wyższy poziom wykonania dochodów w stosunku do
planu wynikał głównie z powodu wzrostu stawek za dzierżawę terenu
administrowanego przez Urząd, większymi od zaplanowanych obrotami żeglugi
pasażerskiej w portach administrowanych przez Urząd oraz wzrostem kar
umownych.
Główne źródła dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(§ 0750) - 1.547,2 tys. zł, stanowiące 67,0% ogólnej kwoty; wpływy z usług (§ 0830
wpływy z usług) - 225,8 tys. zł (9,8%) oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz
opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
(§0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) -183,3 tys. zł (7,9%).

(akta kontroli str. 23-24, 37, 47-52,57,228,230-231,234 i 297)
Na koniec 2018 r., zgodnie z ewidencją księgową należności pozostałe do zapłaty
wyniosły 748,2 tys. zł, w tym zaległości netto 720,0 tys. zł. W porównaniu do roku
poprzedniego należności wzrosły o 19,4 tys. zł (o 2,7%), a zaległości netto·
zmniejszyły o 8,4 tys. zł, tj. o 1,2%.

(akta kontroli str. 24, 57 i 228)
Najwyższe zaległości wystąpiły w:
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek - 293,2 tys. zł (40,7% wszystkich

należności), należne od 13 podmiotów (w całości przekazane do egzekucji);

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - 161,0 tys. zł (22,4%) należne od 10
podmiotów i przekazane do egzekucji w 99,4% (termin płatności należności
nieprzekazanych do egzekucji upływał w grudniu 2018 r.);

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 118,0 tys. zł (16,4%);
zadłużenie jednego podmiotu (w całości przekazane do egzekucji);

8 Instrukcja postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Słupsku, wprowadzona
zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Urzędu Nr 17 z dnia 5 września 2017 r.
9 Dz. U. z 2017 r. poz.207?, ze zm.
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- § 0750 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa - 102,4 tys. zł (14,2%) nalezne od dziewięciu podmiotów; przekazane
do egzekucji w 99,0% (termin płatności nalezności nieprzekazanych do
egzekucji upływał w grudniu 2018 r.).

(akta kontroli str. 57 i 414)

2. Wydatki

2.1. Wydatki budżetu państwa

2.1.1. W 2018 r. Urząd zrealizował wydatki budzetu państwa w kwocie
55.108,9 tys. zł, mniej o 2.515,5 tys. zł, tj.4,4%, od planu po zmianach
(57.624,4 tys. zł), w tym w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60043 Urzędy
morskie - 41.582,5 tys. zł, dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe
wydatki obronne - 17,0 tys. zł, dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdział 90018 Ochrona brzegów morskich-13.509,4 tys. zł.

W porównaniu do 2017 r. (40.890,2 tys. zł) nastąpił wzrost wydatków
o 14.218,7 tys. zł, tj. o 34,8%. Dyrektor Urzędu wyjaśnił, ze spowodowane to było:
wzrostem wynagrodzeń; przeprowadzeniem remontu Latarni Morskiej w Jarosławcu;
otrzymaniem wyzszych środków na realizację prac czerpalnych i czerpalno-
refulacyjnych oraz utrzymania torów wodnych, podejściowych i infrastruktury
portowej; rozliczeniem w 2018 r. środków na projekt "Budowa umocnienia dna
wzdłuż falochronu zachodniego w porcie Łeba" (z terminem realizacji do
18.12.2017 r.), wykonany w2017 r.; sporządzeniem opracowań naukowo-
badawczych niezbędnych do realizacji wieloletniego programu ochrony brzegów
morskich (rozpoznanie nagromadzeń osadów piaszczystych na dnie morskim w celu
ich wykorzystania w ochronie brzegów morskich oraz monitoring strefy brzegowej).

(akta kontroli str. 25-26, 33-36, 38-39, 47-
52,286-292,298,317-322,450-451 i 1210-1222)

W 2018 r. Urząd zrealizował wydatki budzetu środków europejskich10 w kwocie
979,4 tys. zł, co stanowiło 41,6% planu tych wydatków po zmianach (2.353,3 tys. zł).
Według wyjaśnień Dyrektora Urzędu niezrealizowanie planu wydatków budżetu
środków europejskich wynikało z niepełnego wykonania zadania i z oszczędności
przy jednym projekcie11 oraz niepełnym wykonaniu zadań zaplanowanych
przy dwóch innych projektach12.

(akta kontroli str. 27-32,40-46,58-59,69-71,157-
158,286,293-294,299-301,450-451 i 1171-1172)

2.1.2. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Urzędu o uruchomienie rezerwy celowej,
odpowiednio z budzetu państwa i budzetu środków europejskich, Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwiększył plan wydatków Urzędu
w rozdziale 60043 - Urzędy morskie, o środki pochodzące z rezerwy celowej
budżetu państwa w łącznej kwocie 86,2 tys. zł, w tym:

10 według sprawozdania budżetowego Rb-28UE
11 Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno -
w paragrafie inwestycyjnym w związku z opóżnieniami w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji
przygotowawczej (w związku ze złożonym odwołaniem) oraz w wydatkach osobowych w związku z absencjami chorobowymi
12 Projekt ,Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich - wody
wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora UM w Słupsku z prognozami oddziaływania na środowisko'. Według
wyjaśnień Dyrektora Urzędu z wykonawcą podpisano dwie umowy podzielone na etapy. Wykonawca zadeklarował wykonanie
pierwszych etapów z obu umów. Ostatecznie jedna z nich nie została wykonana; w planie zabezpieczono środki na wykonanie
obu etapów. Projekt ,Przebudowa wejścia do Portu Ustka - nie wykonano jednego zadania z pięciu zaplanowanych na
2018 r.• lj. analizy falowania wraz z wyborem najkorzystniejszego wariantu z uwagi na konieczność sprawdzenia. czy
konieczne jest przeprojektowanie falochronu wschodniego polegające na jego wydłużeniu o 75 m i przeprowadzenie
dodatkowych obliczeń.

5



- 61,2 tys. zł (dwiema decyzjami na kwoty: 9,2 tys ..zł1:!-j 52,0 tys. zł14) na pokrycie
wydatków związanych z realizacją projektu ,,Przegląd i aktualizacja map
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym
morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Słupsku"
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację trzech
zadań wskazanych w umowie15 w kwocie 61,2 tys. zł, tj.: pozyskanie
i opracowanie danych, wykonanie przeglądu oraz sporządzenie harmonogramu
opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

- 25,0 tys. zł (dwiema decyzjami na kwoty: 3,8 tys. zł16 i 21,2 tys. zł17) na
sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych
w realizację projektu "System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej"
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Na realizację
zadania wydano odpowiednio: 2,4 tys. zł i 13,4 tys. zł. Nie wykorzystano
środków w kwocie 9,2 tys. zł (odpowiednio: 1,4 tys. zł i 7,8 tys. zł). Według
wyjaśnień Naczelnika Wydziału Technologii Informatycznych Urzędu zakres
prac przewidziany na 2018 r. został wykonany w całości, a zwrot środków
wynikał z zaangażowania w jego realizację mniejszej liczby osób od zakładanej
w planie (co wynikało w szczególności z absencji chorobowych pracowników
zaangażowanych przy projekcie, urlopu bezpłatnego jednej z tych osób oraz
braku możliwości finasowania wynagrodzenia jednej osoby z uwagi na jej
uczestnictwo w innych projektach unijnych i przyznanie z tego tytułu dodatku
zadaniowego) .

(akta kontroli str. 58-61, 221, 229,233,235-285,301 i 312-316)
2.1.3. Na wniosek Dyrektora Urzędu w związku ze stwierdzeniem nadmiaru
posiadanych środków, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
decyzjami z dnia 15.11.2018 r.18 i z dnia 20.12,2018 r.19, wydanymi na podstawie
art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
dokonał blokady planowanych wydatków budżetu państwa w łącznej kwocie
336,7 tys. zł oraz wydatków budżetu środków europejskich w łącznej kwocie
1.365,7 tys. zł, przeznaczonych na realizację siedmiu projektów2o. Według
wyjaśnień Dyrektora Urzędu przyczynami blokad środków było: dla wydatków
z tytułu wynagrodzeń (52,9 tys. zł) - mniejsze od planowanego zaangażowanie prac
w związku z nieobecnościami pracowników; dla pozostałych wydatków bieżących
(76,1 tys. zł)21 - późne wyłonienie wykonawców zadania (w sierpniu i październiku

13 DecyzjaMinistraFinansóww sprawiezmianw budżeciepaństwaNr MF/IP6.4143.3.127.2018.MF.POliS 2014-2020.1000z
dnia10.04.2018r.Zmiana(zwiększenie)w paragrafieklasyfikacjibudżetowej4009- grupawydatkówbieżących.
14 DecyzjaMinistraFinansóww sprawiezmianw budżecieśrodkóweuropejskichna2018r. Nr IP.972.88,2018.25BE.37.lIQz
dnia21.02.2018r.Zmiana(zwiększenie)w paragrafieklasyfikacjibudżetowej4007- grupawydatkówbieżących.
15 UmowaNrZP 3510/1138/17 zdnia 29.11.2017r.
16 DecyzjaMinistraFinansóww sprawie zmian w budżeciepaństwaNr MFIIP6.4143.3.20a.2018.MF.POPC.1558z dnia
30.05.2018r.Zmiana(zwiększenie)w paragrafachklasyfikacjibudżetowejdotyczącychwynagrodzeń:4029,4119i 4129.
17 DecyzjaMinistraFinansóww sprawiezmian w budżecieśrodkóweuropejskichna 2018 r. Nr IP6.972.143,2018.18BE-
68.DKOz dnia 06.06.2018r. Zmiana(zwiększenie)w paragrafachklasyfikacjibudżetowejdotyczącychwynagrodzeń:4027,
4117i4127.
le Nr BBF.wP.l.3110.12.2018.RLi BBFWP.I.3110.12.2018.RL2.
19 NrBBF.wP.l.3110.15.2018,RL12i NrBBFWP.l.3110.15.2018.RL13.
2Q Projekty: ,Przebudowawejścia do Portu Ustka', ,Opracowanieprojektówplan6w zagospodarowaniaprzestrzennego
polskichobszarówmorskich- wody wewnętrzneportóww obszarzekompetencjiDyrektoraUrzęduMorskiegow Słupsku',
,Przebudowawraz z rozbudowąistniejącegosystemuumocnieńbrzegowychna wysokościmiejscowościMielno",,Projekt
planu zagospodarowaniaprzestrzennegoPolskich Obszarów Morskichw skali 1:20000', ,Przegląd i aktualizacjamap
zagrożeniapowodziowegoi mapryzykapowodziowegood stronymorzaw tym morskichwód wewnętrznychwe właściwości
UrzęduMorskiegow Słupsku'(w zakresiewydatkówdotyczącychwynagrodzeń),,Projektplanuochronymorskiegoobszaru
Natura2000ŁawicaSłupsk'oraz,SystemInfomnacjiPrzestrzennejAdministracjiMorskiej(SIPAM)'.
21 §4oo7 i §4009- grupa wydatkówbieżącychjednostkidla projektu,Opracowanieprojektówplanówzagospodarowania
przestrzennegopolskichobszarówmorskich- wodywewnętrzneportóww obszarzekompetencjiDyrektoraUMSłupsk',
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2018 r.); d/a wydatków majątkowych (1.573,3 tys. zł)22 - późne wyłonienie
wykonawców w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi.

(akta kontroli str. 70-71, 216-227, 229, 233, 270-281, 312-314, 374-
377,415-443,445,522-545,563-564,604-605,611-623, 668, 682-

683, 840-879, 881-894,1147-1150, 1158-1165, 1173-1176 i 1178)
2.1.4. Wykonanie wydatków wg grup ekonomicznych w 2018 r., w porównaniu do
planu po zmianach i wykonania w 2017 r., przedstawiało się następująco:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 342,3 tys. zł (81,9% planu oraz 111,5%

wydatków zrealizowanych w 2017 r.). Przyczyny niewykonania planu podano
w pkt 2.1.5 wystąpienia;

b) wydatki majątkowe - 7.835,3 tys. zł23 (95,8% planu po zmianach oraz 92,2%
wydatków zrealizowanych w 2017 r,);

c) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii
Europejskiej24 - 1.200,1 tys. zł (41,1% planu oraz 2 022% wydatków
zrealizowanych w 2017 r.).

W 2018 r. Urząd ponadto realizował:
- projekt "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego

polskich obszarów morskich - wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z prognozami oddziaływania na
środowisko" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020,

- projekty: "Plan ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupsk" oraz
"Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego sytemu umocnień brzegowych na
wysokości miejscowości Mielno" w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- projekt "System Informatyzacji Przestrzennej Administracji Morskiej" w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020,

- projekt "Przebudowa wejścia do portu Ustka" w ramach Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

(akta kontroli str. 25-32, 38-46, 58-59 , 228 i 232)
2,1.5. Wydatki na rzecz osób fizycznych, w kwocie 342,3 tys. zł, zostały
poniesione głównie na zakupy odzieży roboczej i okularów - 168,6,0 tys. zł,
umundurowanie - 68,4 tys. zł, ekwiwalenty za wyżywienie dla marynarzy -
47,0 tys. zł, posiłki regeneracyjne - 29,5 tys. zł, roszczenia ze stosunku pracy -
16,0 tys. zł. Pozostała kwota 12,8 tys. zł została poniesiona na wypłatę odprawy
pośmiertnej i dopłaty do studiów.

(akta kontroli str. 25, 54,155,228 i 232)

2.1.6, W grupie wydatków bieżących budżetu państwa dominowały:
- zakupy usług pozostałych (w § 4300 i w § 4309) oraz usług remontowych

(§ 4270 zakup usług remontowych) - 23,522,1 tys, zł (50,1% ogólnej kwoty
wydatków w tej grupie),

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010 i § 4019 wynagrodzenia
osobowe pracowników, § 4020 i § 4029 wynagrodzenia osobowe członków
korpusu służby cywilnej. § 4040 i § 4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 i § 4129
składki na fundusz pracy, § 4170 wynagrodzenia osobowe, § 4780 składki

22 Dla projektów: ,Przebudowa wejścia do portu Ustka' oraz ,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień
brzegowych na wysokości w miejscowości Mielno',
23 Wykazane w sprawozdaniu budżetowym Rb-28,
24 Wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-28UE oraz Rb-28 Programy.
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na Fundusz Emerytur Pomostowych) - 18,108,6 tys. zł (38,6% ogólnej
kwoty wydatków w tej grupie i 98,5% planu po zmianach),

- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 2.472,2 tys. zł (5,3% wydatków
bieżących).

(akta kontroli str. 38-39, 47-53 i 155-156)

W 2018 r. w Urzędzie przeciętne zatrudnienie wyniosło 290 osób, w tym 153 osoby
będące członkami korpusu służby cywilnej i 137 osób niebędących członkami tego
korpusu. W 2017 r. zatrudnienie było średnio niższe o jedną osobę. Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie na jednego członka korpusu służby cywilnej wyniosło
5,1 tys. zł i było wyższe o 0,4 tys. zł (o 8,5%) od przeciętnego wynagrodzenia
w 2017 r. W przypadku pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego
średnie wynagrodzenie wyniosło 3,7 tys. zł i było wyższe o 0,3 tys. zł (8,8%) od
średniego wynagrodzenia w roku poprzednim. W 2018 r. wykonanie wydatków
w paragrafach klasyfikacji budżetowej25 dotyczących wynagrodzeń (od § 401 do
§ 407), wyniosło 100,0%
Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że w 2018 r. przyznano środki finansowe w wysokości
504,0 tys. zł na wzrost wynagrodzeń.

(akta kontroli str. 4-5, 38-39, 62-63, 286-287 i 292)
W Urzędzie w 2018 r. zatrudniano 13 osób na podstawie umów zleceń (były to
osoby zajmujące się sprzątaniem pomieszczeń biurowych). Wydatki z tego tytułu
wyniosły 18,4 tys. zł. Nie zatrudniano pracowników na podstawie umów z agencją
pracy tymczasowej.

(akta kontroli str. 155-156 i 302)
W badanym okresie wypłacono nagrody w łącznej kwocie 1.238,2 tys. zł, z czego
średnia kwota nagród przyznanych osobom zajmującym w Urzędzie stanowiska
dyrektora i jego zastępcy wyniosła 14,7 tys. zł. Pozostałym pracownikom Urzędu
przyznano w formie nagród średnio po 4,3 tys. zł.

(akta kontroli str.53)
2.1.7. Wydatki majątkowe z budżetu państwa zostały poniesione na:

budowę umocnienia dna wzdłuż falochronu zachodniego w porcie Łeba -
668,1 tys. zł (99,9% planu). Realizacja zadania została przewidziana na lata
2017-2018. Z powodu planowanej zmiany technologii konstrukcyjnych
umocnienia głowicy i odcinaka podłużnego Urząd wstrzymał realizację zadania
(wznowienie prac ma nastąpić po 2019 r.); w I kwartale 2018 r. poniesiono
wydatek w wysokości 668,1 tys. zł tytułem rozliczenia robót budowlanych
wykonanych przez wykonawcę w 2017 r., polegających na przeprowadzeniu
inwentaryzacji, uszczelnieniu ścianki szczelnej na głowicy falochronu na
głębokości około 11 m oraz umocnieniu wzdłuż kierownicy na odcinku około 35
m,

- budowę dwóch dalb cumowniczych w porcie Dźwirzyno - 1.050,4 tys. zł (99,8%
planu). Zadanie zostało przewidziane do realizacji i wykonane w 2018 r.,

- przebudowę opaski brzegowej w Jarosławcu na odcinku 104 mb -
1.469,5 tys. zł (100,0% planu). Realizacja zadania została przewidziana na lata
2016-2018. W 2018 r. wykonano: budowę ścianki szczelnej, zjazdy, zejścia,
narzut kamienny przed opaską barierki i pochwyty na zejściu i zjeździe,

- odbudowę zespołu ostróg drewnianych zlokalizowanych na wschód od portu
Darłowo - 3.590,6 tys. zł (100,0% planu). Realizacja zadania została
przewidziana na lata 2018:2020. W 2018 r. dokonano inwentaryzacji

25 Uwzględnianych w sprawozdaniu budżetowym Rb-7D
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istniejących ostróg, rozpoczęto prace rozbiórkowe (polegające na wyrywaniu
pali drewnianych na ostrogach) oraz wbijanie nowoprojektowanych pali,

- zakupy inwestycyjne - 885,7 tys. zł (98,6% planu), w tym: zakup samochodu
osobowego (156,9 tys. zł); zakup z dostawą zespołu świateł nawigacyjnych dla
latarni morskiej w Jarosławcu (418,4 tys. zł), zakup stacji brzegowej
Automatycznej Identyfikacji Statków wraz z wyposażeniem (137,9 tys. zł), zakup
sprzętu informatycznego -licencja oprogramowania GE Fanuc Cimplicity Scada
10.0 (88,1 tys. zł), zakup systemu do wideokonferencji (43,5 tys. zł), zakup
przetwornika echosondy (18,5 tys. zł), zakup systemu precyzyjnego
pozycjonowania (22,5 tys. zł).

(akta kontroli str. 55-56, 64-78, 214-215,
290-291 i 445-449)

Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich zostały poniesione w 2018 r.
w kwocie ogółem 875,7 tys. zł (w tym 171,0 tys. zł w § 6059 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych i 704,7 tys. z w § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych) i dotyczyły:
- projektu "Przebudowa wejścia do portu Ustka" w ramach Programu

Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - odpowiednio: 99,0 tys. zł (23,4%
planu) i 297,0 tys. zł (23,4% planu). Zadanie było przewidziane do realizacji
w latach 2017-2020. W 2018 r. wykonano cztery zadania z pięciu planowanych,
tj.: plan batymetryczny i mapę do celów projektowych oraz przeprowadzono
analizę zmian linii brzegowej i topografii dna morskiego oraz
przeprowadzono badania ferromagnetyczne wraz z raportem na potrzeby
realizacji przedsięwzięcia dla nowo projektowanych konstrukcji,

- projektu "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień
brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - odpowiednio: 72,0 tys. zł
(100,0% planu) i 407,7 tys. zł (59,5% planu). Zadanie miało być realizowane
w latach 2018-2023. W 2018 r. wykonano cztery planowane na ten okres
zadania, tj.: plan batymetryczny, mapę do celów projektowych, przeprowadzono
badania geotechniczne oraz ferromagnetyczne wraz z raportem na potrzeby
realizacji przedsięwzięcia dla nowo projektowanych konstrukcji.

(akta kontroli str. 55-56, 58-59, 64-77, 79,
214-215 i 445-449)

2.1.8. Zobowiązania na koniec 2018 r.26 wyniosły 1.782,5 tys. zł (o 150,3 tys. zł
więcej niż w 2017 r.), w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 1.605,6 tys. zł
(90,1% ogólnej kwoty). Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
W badanych miesięcznych sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu wydatków
budżetu państwa27 oraz w sprawozdaniu rocznym Rb-28 za 2018 r. nie wykazywano
wydatków, jak i zobowiązań z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie
zobowiązań. Wartość wykazanych zobowiązań była zgodna z saldami odpowiednich
kont zespołu ,,2- Rozrachunki i rozliczenia".

(akta kontroli str. 25-26, 38-39,155-156,317-322 i 463-467)

26 Wykazane w sprawozdaniu Rb-28 .
'li Za marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień 2018 r.
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Ustalone
nieprawidłowości

2.1.9. W 2018 r. w Urzędzie nie wystąpiły płatności z tytułu kar i odsetek od
nieterminowych płatności.

(akta kontroli str. 155-156,229 i 233)

2.1.10. Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie
27.351,4 tys. zł, tj. 49,6% wydatków Urzędu28. Doboru dokonano na podstawie
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych
odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Urzędu. Próba została
wylosowana metodą monetarną MUS29 spośród zapisów księgowych o łącznej
wartości 37.024,5 tys. zpo. Badaniem objęto 52 zapisy księgowe i odpowiadające im
dowody księgowe na kwotę 27.351,4 tys. zł, w tym w grupie wydatków majątkowych
siedem zapisów na kwotę 7.275,4 tys. zł oraz w grupie wydatków bieżących 45
zapisów na kwotę 20.076,0 tys. zł.
Próba pięciu wydatków (budżetu środków europejskich) dobranych celowo wyniosła
131,2 tys. zł.

(akta kontroli str. 6, 152,205-206,295-296 i 469-471)
Stwierdzono, że objęte badaniem wydatki zostały wykonane zgodnie z planem
finansowym, na zakupy służące realizacji celów Urzędu i zgodnie z obowiązującymi
przepisami, z wyjątkiem wydatków objętych zamówieniem na zakup energii oraz
usług telefonii stacjonarnej. W pierwszym wymienionym przypadku nie zachowano
trybu przewidzianego w upzp, a w drugim nie zachowano trybu przewidzianego
w wewnętrznej procedurze wynikającej z załącznika do zarządzenia Dyrektora
Urzędu z dnia 05.09.2017 r.

(akta kontroli str. 214-215,268-285, 381-408, 446-450, 546-561,
669-681,956-994,996-1067,1074-1083,1085, 1093-1127,1135-
1146, 1158-1165 i 1190)

Badaniem objęto trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych o łącznej
wartości 690,8 tys. zł (5,1% zamówień wykazanych w rocznym sprawozdaniu
o udzielonych zamówieniach), finansowane środkami z budżetu państwa.
Nie stwierdzono naruszenia:

przepisów upzp przy udzielaniu zamówienia organizowanego w trybie
zamówienia z wolnej ręki - o wartości 308,0 tys. zł oraz w trybie przetargu
nieograniczonego - o wartości 306,0 tys. zł;
obowiązującej w Urzędzie Instrukcji przy udzieleniu zamówienia o wartości
76,8 tys. zł, w którym nie stosowano upzp.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych został sporządzony w dniu 26
stycznia 2018 r. (tj. 10 dni po przyjęciu planu finansowego Urzędu). Roczne
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zostało sporządzone w terminie
wynikającym z art. 98 ust. 2 upzp (w dniu 27.02.2019 r.).

(akta kontroli str. 7-22, 270-282, 472-521,565-603,606-610,624-
667,1085-1092,1128-1134,1146 i 1182-1185)

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

28 Według sprawozdania Rb-28, z czego 50,1% stanowiły wydatki dotyczące prac czerpalno-refulacyjnych.
29 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości.
3l Próbę do badania wyznaczono ze zbioru dowodów księgowych będących fakturami lub dokumentami równoważnymi
fakturom i stanewiących podstawę płatności w 2018 f. ·oraz odpowiadających tym dokumentom zapisów księgowych. W celu
wyznaczenia tego zbioru dokonano analizy, przedstawionych do kontroli w formie elektronicznej, wszystkich pozycji operacji
księgowych wykazanych w okresie od 1.01. do 31.12.2018 r. (wg daty księgowania) na kontach zespołu 130. Spośród ww.
pozycji operacji wyeliminowano zapisy dotyczące: wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych - ze względu na niskie ryzyko
wystąpienia nieprawidłowości, transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 500 zł).
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1. Dokonano wyboru wykonawcy na usługi telefonii stacjonarnej o wartości
62,3 tys. zł z pominięciem postanowień określonych w wewnętrznej procedurze
określonej w Instrukcji.

Zgodnie z § 14 ust. 3 Instrukcji, w przypadku zamówień, których wartość nie
przekracza 14,0 tys. euro, komórka wnioskująca przeprowadza pisemne zapytanie
ofertowe, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców usługi, która
zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej trzech
wykonawców).

W 2018 r. Urząd wydatkował na usługę telefonii stacjonarnej 62,3 tys. zł brutto,
ij. 11,7 tys. euro netto31 i nie przeprowadził postępowania wymaganego ww.
Instrukcją.

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że umowa zawarta była w latach 70-80 na czas
nieokreślony z Pocztą i Telegraf, która przekształcił się w Telekomunikację Polską
SA, a następnie w Orange Polska SA Urząd posiada bardzo rozwiniętą strukturę
łączności i jej zachowanie (łącznie z numeracją wewnętrzną) przy zmianie operatora
nie byłoby zagwarantowane. Ponadto, pozostając klientem Orange, Urząd posiada
status klienta strategicznego, co znacznie zmniejsza czas usuwania awarii na liniach
miejskich, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwai jakości pracy Urzędu.

Według wYJasnren pracownika Wydziału Zaopatrzenia i Transportu
(odpowiedzialnego za rozliczanie umowy), Urząd nie posiadał przedmiotowej
umowy. Była ona przechowywana w archiwum Urzędu i została utracona w trakcie
powodzi w 2001 r., a próby pozyskania jej kopii nie przyniosły rezultatu, gdyż w
wyniku przekształceń Poczty i Telegrafu w TP SA, a następnie w Orange Polska
SA, spowodowały, że przedmiotowa umowa nie zachowała się w archiwach
obecnego operatora. Obecnie usługa świadczona jest na podstawie zamówień na
plany taryfowe i rozliczana na podstawie załącznika szczegółowego załączanego do
comiesięcznych faktur.
Wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Fakt, że jeden operator przez wiele lat
świadczył usługę nie przesądza o tym, że świadczenia takiej usługi nie można
zlecić, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego w Instrukcji, innemu
operatorowi. Wskazywanie takiego argumentu jako przesłanki do odstąpienia od
wewnętrznych procedur, mając na celu w szczególności optymalizację wydatków,
jest nieprzekonywujące, gdyż w obowiązującym stanie prawnym wielu operatorów
może skorzystać z dostępu telekomunikacyjnego do wskazanych przez
zamawiającego lokalizacji, a przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pozwoliłoby wybrać najkorzystniejsząofertę.

(akta kontroli str. 381-408,1062-1067,1107-1108,
1122-1127, 1139, 1143, 1145, 1192-1194 i 1223-
1224)

2. Udzielono zamówienia na zakup w 2018 r. energii elektrycznej bez
zastosowania upzp.
Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że Urząd w 2018 r. poniósł koszt
zakupu energii (za dystrybucję i sprzedaż od Energa- Obrót SA) w kwocie ogółem
862,6 tys. zł brutto (tj. 162,7 tys. euro netto32). Koszt zakupu energii po wyłączeniu
kosztu dotyczącego dystrybucji, wynosił szacunkowo około 493,5 tys. zł
(co w przeliczeniu stanowi 93,1 tys. euro netto).

31 Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia wyniósł 4,3117 zł
32 Wg kursu obowiązującego od dnia 01.01.2018 r.
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Ustalono, że zakupy energii elektrycznej od Energa - Obrót SA nie były objęte
upzp. Podstawą odstąpienia od wymaganego trybu był fakt, że zakupy dotyczyły
usług przesyłowych energii elektrycznej.

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że energia elektryczna kupowana jest na podstawie umów
kompleksowych zawartych w latach 2000-2010 na czas nieokreślony. Zgodnie z art.
5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne33 dostarczanie
energii może odbywać się na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy
sprzedaży i o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii (tzw. umowa
kompleksowa). Według jego oceny warunki cenowe wynikające z umowy
kompleksowej nie różnią się od warunków, jakie można byłoby uzyskać
w przypadku zawarcia osobno umowy o sprzedaż energii i jej dystrybucję oraz
że obecna sytuacja jest korzystna z uwagi na fakt otrzymywania tylko jednej faktury
(na podstawie audytu energetycznego Urząd ustala profil zużycia energii i na tej
podstawie ustala właściwą grupę taryfową). Ponadto podmiot, z którym Urząd ma
obecnie podpisaną umowę, gwarantuje Urzędowi stałe ceny energii w trakcie roku.

NIK nie podziela argumentów zawartych w wyjaśnieniach Dyrektora Urzędu.
Wprawdzie ww. przepisy Prawa energetycznego dopuszczają możliwość zawierania
umów kompleksowych obejmujących zarówno dostawę energii elektrycznej, jak
i usługi przesyłowe, jednakże należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 143 ust.
1a upzp na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są
usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej. Nie może być natomiast
zawierana na czas nieoznaczony umowa, której przedmiotem jest dostawa energii
elektrycznej. Skoro więc przedmiotem umowy kompleksowej jest również dostawa
energii elektrycznej, umowa taka nie może być zawierana na czas nieoznaczony.

(akta kontroli str. 1077-1083, 1103-1104, 1111-1121, 1139,
1141-1142 i 1190-1191)

3. Dyrektor Urzędu w sposób opieszały poinformował dysponenta części
o niemożliwości zrealizowania wydatków w kwocie 1.296,0 tys. zł, zaplanowanej dla
zadania ,przebudowa wejścia do Portu Ustka".
W planie finansowym na 2018 r. dla inwestycji pn.: "Przebudowa wejścia do Portu
Ustka", zaplanowano wydatki w kwocie 1.692,0 tys. zł (w tym z budżetu państwa
w paragrafie 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 423,0 tys. zł).
W planie rzeczowym na 2018 r., zgodnie z umową z wykonawcą z dnia
11.09.2018 r., przewidywano wykonanie tylko 5 zadań dotyczących ww. inwestycji
za kwotę 506,8 tys. zł (przy czym nie wykonano jednego z zadań objętych umową-
z terminem realizacji do 10.12.2018 r. - za kwotę 110,7 tys. zł). Całość umowy za
opracowanie dokumentacji przygotowawczej, w tym sprawowanie nadzoru
autorskiego nad programem funkcjonalno-użytkowym, opiewała na kwotę
918,8 tys. zł.
Pierwszy wniosek w sprawie blokady środków złożono dopiero w dniu 24
pażdziernika 2018 r. (a kolejny w dniu 17 grudnia 2018 r.). W trakcie roku plan
finansowy nie był zmieniany.
Dyrektor Urzędu w złożonych wyjaśnieniach podał, że blokada nie została
zgłoszona wcześniej, ponieważ Urząd oczekiwał na decyzję Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, "które próbowało przenieść te środki na inne
działania".

33 Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.
12



Opis stanu
faktycznego

W ocenie NIK, w momencie powzięcia informacji o braku możliwości wykorzystania
środków na realizację zadania, tj. już we wrześniu 2018 r., należało złożyć pisemny
wniosek w sprawie blokady środków.

(akta kontroli str.: 70, 216-227, 229, 233, 374-377, 415-416, 604-605,
682-683,744-775,1147,1149 i 1158-1159)

2.2. Szczegółowa kontrola wydatków budżetu środków europejskich, w kwocie
131,2 tys. zł34, wykazała, że zostały poniesione w okresach kwalifikowalności na
cele wskazane w umowach o dofinasowanie w związku z realizacją trzech
projektów: "Przebudowa wejścia do Portu Ustka" (opracowanie planu
batymetrycznego, wykonanie i opracowanie analizy zmian linii brzegowej i topografii
dna morskiego oraz badania ferromagnetyczne - 85,2 tys. zł z budżetu państwa);
"Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na
wysokości miejscowości Mielno" (opracowanie mapy ferromagnetycznej - 36,9 tys.
zł z budżetu państwa); "Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego
i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we
właściwości Urzędu Morskiego w Słupsku" (pozyskano i opracowano dane na
potrzeby przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego dalej: "MZP" i map
ryzyka powodziowego, dalej: "MRP"; wykonanie przeglądu MZP i MRP;
sporządzenie harmonogramu opracowania MZP i MRP - 9,2 tys. zł z budżetu
państwa).

(akta kontroli str. 64-65, 79, 153, 604-605, 697-955, 995,
1068-1076,1151-1165 i 1179-1180)

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności
W 2018 r. Urząd w układzie zadaniowym wykonywał 10 działań35w ramach trzech
funkcji państwa i trzech zadań oraz pięciu podzadań.

(akta kontroli str. 208-214,409-413,444,468,684-696 i 1181)
W badanym okresie Urząd realizował dwa projekty inwestycyjne z udziałem środków
UE36, lj. "Przebudowa wejścia do portu Ustka" i "Przebudowa wraz z rozbudową
istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno".
W obu wyżej wymienionych przypadkach w 2018 r. podpisano kontrakty z jednostką
projektową na opracowanie dokumentacji przygotowawczych.
Dla projektu "Przebudowa wejścia do portu Ustka" wartość miernika oznaczona
została jako liczba umów podpisanych z wykonawcami zadania (trzy umowy).
Informacje o realizacji zadania mają być sprawozdawane bezpośrednio przez
Instytucję wdrążającą w tym przypadku przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Urząd podpisał jedną umowę z wykonawcą dokumentacji
przygotowawczej, która jest w trakcie realizacji; do podpisania pozostały jeszcze
dwie umowy: na roboty budowlane oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego).
Dla projektu "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień
brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" wskaźnikiem produktu była liczba
wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej (1 szt.),
a wskaźnikiem rezultatu długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania

34 Według sprawozdania Rb-28.
li 11.4.2.2 _ Zaspokajanie potrzeb SH Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitamy i 11.4.2.4 - Szkolenie
obronne administracji publicznej i przedsiębiorców; 19.3.1.2 - Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich;
19.3.2.1. - Bezpieczeństwo żeglugi; 19.3.2.2 - System monitorowania i oznakowania; 19.3.2.6 - Administracja morska; 19.3.3.1
_ Ochrona brzegów morskich; 19.3.3.2 - Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków; 19.3.5. -
Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza; 21.4.5.1 - Promowanie zrównoważonego ryb0/6wstwa oraz akwakultury.
3Ii W ramach czterech wydatków UE objętych badaniem, wynikających z dwóch umów o dofinansowanie: Nr 00002-6520.12-
OR1100001/17 i Nr POIS.02.01.00-00-0028/17.{)0.
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z zakresu ochrony brzegów morskich (3,3 km). Obecnie trwają prace
przedprojektowe.

(akta kontroli str. 69-72,409,411-412,703-839,840-895,1186-1187)
Ostatni z badanych wydatków finansowanych środkami z UE dotyczył umowy z dnia
29.11.2017 r. na "Wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym wód
wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Słupsku", zawartej w związku
z umową z dnia 28.11.2017 r. o dofinansowanie Projektu pod tą samą nazwą37.
Obejmował on wykonanie 12 zadań, w tym dziewięciu dotyczących dokumentacji.
Trzy zadania przewidziane do realizacji w 2018 r.38 zostały wykonane. Termin
realizacji pozostałych zadań przewidziano na 2019 r. Zgodnie z wnioskiem
o dofinasowanie wskaźnikiem produktu było opracowanie dziewięciu dokumentów
(ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów). W 2018 r. nie składano odrębnego
sprawozdania z realizacji wskaźnika produktu - składano wniosek o płatność,
w którym wykazano fakturę za trzy wyżej wymienione zadania.

(akta kontroli str. 268-281, 697-702, 899-945, 954-955,
1068-1073, 1188-1189i 1195)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że poddane kontroli wydatki, za wyjątkiem
nieprawidłowości w zakresie wydatków na zakup energii elektrycznej i usług telefonii
stacjonarnej, zostały dokonane zgodnie z planem finansowym, na zakupy służące
realizacji celów Urzędu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzono
również opieszałość w informowaniu dysponenta części w zakresie blokady
wydatków przy jednym projekcie.

3. Sprawozdawczość

Zakładowy Plan Kont Urzędu zapewniał możliwość sporządzenia sprawozdań
w wymaganej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Sprawozdania: Rb-23
o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych,
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28 z wykonania planu
wydatków budżetu państwa były automatycznie generowane i wprowadzane do
systemu TREZOR. Sprawozdania: Rb-28 UE z wykonania planu wydatków budżetu
środków europejskich oraz Rb-28 Programy z wykonania planu wydatków budżetu
państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budźetu
Unii Europejskiej, były generowane z systemu Finansowo Księgowego i ręcznie
wprowadzane do systemu TREZOR. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
generowane były z systemu Finansowo Księgowego na podstawie ręcznie
wprowadzonych danych.
W Urzędzie zidentyfikowano i oszacowano ryzyka w obszarze sprawozdawczości.

Sprawozdawczość nie była przedmiotem kontroli wewnętrznej. W ramach zadania
audytowego dotyczącego należności sprawdzane były sprawozdania o stanie
należności oraz wybranych aktywach finansowych (Rb-N za IV kw. 2016 r. i I kw.
2017 r.). Stwierdzono, że w sprawozdaniach tych nie uwzględniano należności,

37 Umowa nr POIS.02.01.00-OO-0022117-00.
3B Pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP; wykonanie przeglądu MZP I MRP oraz
sporządzenie harmonogramu opracowania MZP i MRP.
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które nie były wymagalne na ostatni dzień kwartału. Audytor wydał w tym zakresie
zalecenie, które zostały uwzględnione w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2017 r.

(akta kontroli str. 207, 333-349 i 357- 373 )

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznychsprawozdań za 2018 r.:
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek

budżetowych (Rb-23),
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),

z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28
Programy),

- z wykonania wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),

- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1),

- sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej Urzędu. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób
racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione
sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem
merytorycznym i formalno-rachunkowym.

(akta kontroli str. 57, 80-151,154-204,207,303-311,323-356,370-
373,378-380,451-467,562,1166-1170,1176-1177,1181,1186-
1187 i 1196-1209)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez Urząd
sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Dane wykazane
w badanych sprawozdaniach były prawidłowe.

VI. Wnioski

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli, wnosi o:
1) udzielanie zamówień na dostawę energii elektrycznej z uwzględnieniem

przepisów Prawa zamówień publicznych, a na usługi telefonii stacjonarnej -
zgodnie z Instrukcją postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie;

2) niezwłoczne informowanie dysponenta części 21 "Gospodarka morska" o braku
możliwości zrealizowania wydatków w planowanych kwotach.

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

NIK o sposobie wykonania
wniosków

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 jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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.
Gdańsk, dnia .{}marca 2019 r.

Kontroler
Mariusz Syrek

Główny specjalista k.p.

...~jup..{).J.0~...~SJvłt
Podpis (J

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura Gdańsku

Dyrektor

'l Y{'I
WICEDYREKTOR DELEGATURYNAJ~łt~~:

Teresa Sawicka
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