
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

LGD.410.001.02.2019
P/19/001

WYST ĄPIENIE
POKONTROLNE

NAJWfŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
T +48 58 76836 00, F +48 58 7683605

Igd@nik.gov.pl

mailto:Igd@nik.gov.pl


Numer i tytuł kontroli

Jednostka
Kontrolowana

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Podstawa prawna

Jednostka
przeprowadzająca

kontrolę

Kontroler

I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk (dalej: "Urząd").

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, od 22 lutego 2010 r.
(dowód: akta kontroli str. 510-513)

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

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku.

Iwona Miklikowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/18/2019 z 16 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny - pod względem legalności, rzetelności
i gospodamości - wydatkowania w 2018 r. przez Województwo Pomorskie środków
z Unii Europejskiej (dalej: "środki z UE") na własny projekt Województwa
Pomorskiego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk -
Starogard Gdański" (dalej: "Projekt"), realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej:
"RPO WP"). Badaniem objęto realizację zakładanego na 2018 r. postępu
rzeczowego Projektu oraz działania w zakresie zapewnienia jego finansowania
ze środków z UE. Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części
V. Wyniki kontroli.

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki
Urząd jest samorządową jednostką budżetową przy pomocy której Zarząd
Województwa Pomorskiego (Instytucja Zarządzająca dla RPO WP - dalej: "IZ")
wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz
sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Zadania dotyczące zarządzania i wdrażania RPO WP realizuje w Urzędzie
Departament Programów Regionalnych (dalej: "DPR").

IV. Ocena2

W 2018 r. na realizację Projektu wykorzystano 77,8% środków z UE, planowanych
do wykorzystania w tym roku. Zostało to spowodowane m.in. koniecznością
wstrzymania prac na niektórych odcinkach drogi i przesunięcia ich realizacji
na 2019 r. w związku ze stwierdzeniem odmiennych od założonych w dokumentacji
projektowej, warunków gruntowo-wodnych. Środki z UE na realizację Projektu były
podmiotowi go realizującemu wypłacane terminowo i - poza dwoma przypadkami,
spowodowanymi opóźnieniem w złożeniu przez ten podmiot wniosków o wypłatę
zaliczek - przed wskazanymi we wnioskach terminami płatności.

Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: .ustawa o NIK').
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.

2



Opis stanu
faktycznego

V. Wyniki kontroli
Dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP3 przyznane zostało Województwu
Pomorskiemu (beneficjent) uchwałą Il z 14 marca 2017 r.4.

W decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Projektu, stanowiącej załącznik do ww.
uchwały, m.in. określono, że beneficjent w zakresie realizacji Projektu będzie działał
przez larząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (dalej: "lOW"), będący samorządową
jednostką organizacyjną, zakończenie realizacji Projektu nastąpi 31 lipca 2019 r.,
jego całkowity koszt wyniesie 86.030,0 tys. zł, wydatki kwalifikowalne -
82.212,0 tys. zł, a dofinansowanie ze środków z UE5 - kwotę nieprzekraczającą
69.880,2 tys. zł (nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).
Zgodnie z aktualną treścią tej decyzji, obowiązującą od 8 marca 2018 r. (dalej:
"Decyzja"), zakończenie realizacji Projektu powinno nastąpić 29 listopada 2019 r.,
jego całkowity koszt wyniesie 107.342,6 tys. zł, wydatki kwalifikowalne -
101.276,3 tys. zł, a dofinansowanie ze środków z UE - kwotę nieprzekraczającą
86.084,9 tys. zł (nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Projekt ma na celu rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku od granicy
miasta Gdańska do początku miasta Starogard Gdański. Inwestycja obejmuje sześć
odcinków o łącznej długości 27,7 km. W ramach Projektu ma zostać poszerzona
jezdnia drogi 222, a jej konstrukcja wzmocniona, skorygowane łuki pionowe
i poziome, przebudowane skrzyżowania oraz miejscowo wybudowane ciągi pieszo-
rowerowe lub ścieżki rowerowe.
We wniosku o dofinansowanie Projektu m.in.:
- określono wskaźniki produktu (długość przebudowy dróg wojewódzkich: 27,7 km)

i rezultatu (natężenie ruchu na nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych
drogach: 9.922 pojazdy na dobę), bez wyodrębnienia wskaźników
na poszczególne lata realizacji Projektu,

- wskazano, że realizacja Projektu ma przyczynić się do znacznej poprawy
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz atrakcyjności
inwestycyjnej subregionu (rozbudowa ma na celu usprawnienie połączeń między
drogą rozbudowywaną, a głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu,
tj. autostradą A1, drogami krajowymi S6, S7 oraz OK91 i DK22).

(akta kontroli str. 76-113)

Z wyjaśnień Dyrektora DPR wynika, że w przyjętym systemie realizacji RPO WP
w przypadku typowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z EFRR
nie jest wymagane przedstawienie przez wnioskodawcę stopnia osiągnięcia
wskaźników produktu i rezultatu w podziale na poszczególne lata realizacji projektu
(beneficjent, realizując projekt dotyczący przebudowy drogi, może przebudowywać
konkretne jej odcinki w danych latach lub przebudować całość drogi w ostatnim roku
realizacji projektu, we wcześniejszych latach rozpoczynając prace na całej jej
długości).

(akta kontroli str.493-500)

Zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków, stanowiącym załącznik
do Decyzji, IZ w 2017 r. miała wypłacić ZDW ze środków z UE z tytułu realizacji
Projektu 7.625,5 tys. zł, a w 2018 r. - 50.570,2 tys. zł.
Do 31 grudnia 2018 r. na realizację Projektu przez ZDW wydano 52.646,2 tys. zł
(w tym ze środków z UE - 39.925,8 tys. zł), z tego:

Oś Priorytetowa 9. Mobilność, Działanie 9.3. Regionalna Infrastruktura Drogowa.
Uchwała Nr 287/219/17.
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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- w 2017 r.: 7.625,5 tys. zł (w tym ze środków z UE - 6.481,6 tys. zł),
- w 2018 r.: 45.020,7 tys. zł, w tym ze środków z UE - 33.444,1 tys. zł.

(akta kontroli str. 3-110, 113-535)
W 2018 r. na realizację Projektu ze środków z UE przez ZOW przyznano
42.984,7 tys. zł. Z ww. kwoty ZOWwykorzystał 33.444,1 tys. zł, tj. 77,8%.

(akta kontroli str.492)
Z wyjaśnień Dyrektora OPR wynika, że harmonogram dokonywania wydatków ma
charakter planistyczny i stanowi podstawę zabezpieczenia środków na cały okres
realizacji Projektu. ZOW wypłacono całą kwotę zaliczek, o którą wnioskował
(36.427,2 tys. zł - z ww. kwoty ZOW wykorzystał 33.444,1 tys. zł, tj. 91,8%,
a pozostałą kwotę zwrócił). Mniejsze od zakładanego zapotrzebowanie ZOW
na środki wynikało głównie z problemów w realizacji Projektu, związanych
ze stwierdzeniem odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej warunków
gruntowo-wodnych. Spowodowało to konieczność wykonania dodatkowych badań
podłoża, a następnie opracowania rozwiązań zamiennych, które będą stanowiły
podstawę wykonania robót na odcinkach drogi o łącznej długości 0,7 km. Wpłynęło
to na wstrzymanie prac na ww. odcinkach i spowodowało konieczność przesunięcia
terminu ich realizacji na 2019 r. ZOW do tej pory nie informował IZ o ryzyku
niedotrzymania nowego terminu realizacji Projektu, wskazanegow Decyzji.

(akta kontroli str. 495, 527-528)
Zgodnie z art. 10 ust. 4 załącznika nr 16 do Decyzji, zaliczki na realizację Projektu
przyznawane są na podstawie poprawnego wniosku, złożonego prawidłowo
do IZ za pośrednictwem SL20147, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
ich wykorzystania.

(akta kontroli str. 58-75)
W 2018 r. do IZ wpłynęło 16 wniosków ZOW o wypłatę ze środków UE zaliczek
na realizację Projektu na łączną kwotę 36.427,2 tys. zł. Objęte wnioskami wydatki
dotyczyły zakupu nieruchomości, robót budowlano-montażowych, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, inżyniera kontraktu.

IZ we wszystkich 16 przypadkach przekazała ZOW zaliczki w terminie 30 dni
od wpływu wniosku, w tym w 14 przypadkach we wskazanych we wnioskach
terminach płatności. W dwóch przypadkach zaliczki (łącznie 19.182,9 tys. zł),
przekazano po wskazanych we wnioskach terminach płatności, jednak było
to spowodowane złożeniem przez ZOW wniosków na 12 dni przed tymi terminami8,

tj. z naruszeniempostanowień art. 10 ust. 4 ww. załącznika nr 1 do Oecyzji9.

(akta kontroli str. 114-241)
Z wyjaśnień Dyrektora OPRwynika, że:
- złożenie przez ZOW ww. wniosków z opóźnieniem spowodowało, że IZ

nie mogła zabezpieczyć środków we wskazanych we wnioskach terminach
płatności,

6 Szczegółowe postanowienia oraz prawa i obowiązki Beneficjenta decyzji o dofinansowaniu Projektu
współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

7 Aplikacja główna centralnego systemu informatycznego służąca instytucjom zaangażowanym w realizację
programów operacyjnych do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od momentu wydania
decyzji.

8 We wniosku o zaliczkę w kwocie 7.697,8 tys. zł złożonym 14 listopada 2018 r. termin płatności określono
na 26 listopada 2018 r., a we wniosku o zaliczkę w kwocie 11.607,0 tys. zł, złożonym 6 grudnia 2018 r. _
ww. termin określono na 18 grudnia 2018 r.

9 Na wniosek z 141istopada 2018 r., 261istopada 2018 r. przekazano ZOW 121,9 tys. zł, a 4 grudnia 2018 r.
7.575,9tys. zł. Na wniosek z 6 grudnia 2018 r., 28 grudnia 2018 r. przekazano ZOW 11.607,0 tys. zł.
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Ustalone
nieprawidłowości

Wnioski pokontrolne

- w celu zapewnienia dostępności środków, IZ wystąpiła do Ministra Inwestycji
i Rozwoju o aktualizację "Upoważnienia dla Zarządu Województwa
Pomorskiego" do wydawania zgody na dokonywanie płatności przeznaczonych
na finansowanie RPO WP. Minister wydał zgody w dniach 26 listopada 2018 r.
i 15 grudnia 2018 r.,

- z informacji uzyskanych od ZDW wynika, że zaistniała sytuacja nie wywoła
negatywnych skutków związanych z realizacją Projektu.

(akta kontroli str. 529-533)
Do IZ wpłynęło w 2018 r. 16 wniosków ZDW rozliczających zaliczki. ZDW zgłaszał
w nich występujące w trakcie realizacji Projektu problemy techniczne (m.in.
występowanie smoły na całym odcinku drogi w dolnych warstwach konstrukcji, brak
podłączenia budowanej kanalizacji deszczowej, opóźnienia w uzyskaniu decyzji
administracyjnych determinujących dalszy postęp prac. IZ każdorazowo
podejmowała działania. W ich wyniku wydano Decyzję, w której uwzględniono
zwiększenie kosztów Projektu w związku z występowaniem smoły oraz przedłuźono
termin jego realizacji. W złożonym za okres od 7 do 12 grudnia 2018 r. wniosku
sprawozdawczym ZDW wskazał, że stopień realizacji wskaźnika produktu wynosił
20,14% (przebudowano 5,58 km drogi), a wskaźnik rezultatu nie został jeszcze
zrealizowany.
Z 16 ww. wniosków, złożonych w 2018 r., na 23 stycznia 2019 r. 14 (złożonych
od 81utego do 12 paździemika 2018 r.) posiadało status "złożony" (dwa wnioski
zostały przez IZ zatwierdzone).

(akta kontroli str. 242-491, 514-526, 534)

Z wyjaśnień Dyrektora DPR wynika, że zgodnie z podprocesem 13.19 Instrukcji
Wykonawczej IZ 90 dniowy termin na rozpatrzenie wniosku ma zastosowanie
jedynie do wniosków o wypłatę środków. Ponieważ w 2018 r. wskaźniki w ramach
Osi Priorytetowej 9 RPO WP zostały osiągnięte na relatywnie wczesnym etapie,
działania IZ koncentrowały się na weryfikacji wniosków w ramach pozostałych Osi
Priorytetowych.

(akta kontroli str. 529-533)
Z wyjaśnień Dyrektora DPR wynika, że IZ monitorowała postęp w zakresie realizacji
wskaźnika produktu (długość przebudowanej drogi wojewódzkiej), który
na 12grudnia 2018 r. wynosił 5,58 km. Wskaźnik rezultatu (natężenie ruchu
na nowej, przebudowanej drodze) może zostać zbadany dopiero po zakończeniu
realizacji Projektu. Dodatkowo stopień realizacji wskaźników badany jest podczas
przeprowadzanej przez IZ kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

(akta kontroli str. 493-509)

W dniu 14 czerwca 2018 r. IZ rozpoczęła kontrolę realizacji przez ZDW Projektu.
Z wyjaśnień Dyrektora DPR wynika, że obecnie trwają czynności związane
z przygotowaniem informacji o wynikach tej kontroli.

(akta kontroli str. 493-500)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

VI. Wnioski
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli
nie formułuje wniosków pokontrolnych.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 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.

Gdańsk, dnia ~9marca 2019 r.

Kontroler
Iwona Miklikowska

główn~ specjalista kontroli państwowej
-j [-~~ ~

u:~.u;;;'dPi;····~······ \

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

1\.f'
WICEDYREKTOR DELEGATURY............~~~.:li;~~1

Teresa Sawicka
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