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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Pszów1, ul. Pszowska 534 44-370 Pszów 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Czesław Krzystała, Burmistrz Miasta Pszów od 21 listopada 2018 r. 

W okresie od 8 grudnia 2014 r. do 20 listopada 2018 r. stanowisko to zajmowała 
Katarzyna Sawicka-Mucha 

 (dowód: akta kontroli str. 2-7) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Dariusz Bienek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/36/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny, pod względem legalności, rzetelności 
i gospodarności, wykorzystania przez Urząd w 2018 r. dotacji celowych z budżetu 
państwa (część 85/24 – województwo śląskie) przyznanych na dofinansowanie: 

1. zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, o których mowa, w art. 53 ust. 1 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych3; 

2. zadania pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej w Pszowie w ramach 
programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019. 

Podstawą sformułowania oceny były w szczególności następujące działania 
kontrolne: 

a. odnośnie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego: 

― kontrola przekazywania wymaganych informacji w związku z planowaniem 
dotacji; 

― analiza przekazywania środków dotacji do jednostek realizujących dotowane 
zadania; 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 
3 Dz.U. poz. 2203, ze zm.; dalej: ustawa o fzo. 
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― kontrola przeznaczenia środków dotacji; 
― kontrola rozliczenia środków dotacji. 

b. odnośnie dotacji na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej – 
ulicy Sportowej w Pszowie: 

― kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych4, w związku z realizacją dofinansowanego zadania; 

― sprawdzenie wypełnienia obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej otrzymanych środków dotacji i wydatków poniesionych z tych 
środków; 

― kontrola przeznaczenia środków dotacji; 
― analiza przebiegu realizacji dofinansowanego zadania; 
― kontrola rozliczenia środków dotacji; 
― analiza uzyskanych efektów rzeczowych wykorzystania środków dotacji. 

 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta Pszów5 (powiat wodzisławski, 
województwo śląskie), przy pomocy której Burmistrz Miasta wykonuje zadania 
publiczne.  

Samorządową jednostką budżetową Miasta, która zapewniała obsługę finansowo-
księgową, administracyjną i organizacyjną, m.in. jednostek realizujących zadania  
w zakresie wychowania przedszkolnego (trzech przedszkoli publicznych6), był 
Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie7. Nadzór nad działalnością tej 
jednostki należał do zadań Burmistrza Miasta. Na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego Miasto otrzymało w 2018 r. dotację w kwocie  
404,2 tys. zł. 

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej w Pszowie należało  
do kompetencji Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 
(przygotowanie inwestycji, nadzór nad jej realizacją, odbiór końcowy) oraz Referatu 
Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu (rozliczenie finansowe), 
nadzorowanych przez Zastępcę Burmistrza Miasta. Na dofinansowanie tego 
zadania Miasto otrzymało w 2018 r. dotację w kwocie 2.445,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 8-34, 107-113) 

 

                                                      
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
5 Dalej: Miasto. 
6 Publiczne Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie, Publiczne Przedszkole nr 2 w Pszowie, 
Publiczne Przedszkole nr 3 z oddziałami w Pszowie.    
7 Dalej: ZOPO. 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykorzystanie przez Urząd w 2018 r. 
dotacji celowych z budżetu państwa (część 85/24 – województwo śląskie) 
przyznanych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
oraz na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej w Pszowie. 

Rzetelnie zweryfikowano zamieszczoną w systemie informacji oświatowej9 liczbę 
dzieci w przedszkolach, będącą podstawą do wyliczenia należnej Miastu  
w 2018 r. kwoty pierwszej z ww. dotacji. Całość otrzymanych środków niezwłocznie 
przekazano do przedszkoli w kwotach proporcjonalnych do liczby dzieci. 

Rzetelnie i według wymaganego wzoru sporządzono wniosek o dofinansowanie 
przebudowy drogi. Prowadzono, zgodnie z umową dotacji, wyodrębnioną ewidencję 
księgową otrzymanych na to zadanie środków dotacji oraz wydatków dokonywanych 
z tych środków.  

Środki kontrolowanych dotacji wykorzystano (z zachowaniem obowiązujących 
limitów) terminowo i zgodnie z przeznaczeniem, na dofinansowanie wydatków 
bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
oraz wydatków na roboty budowlane określone w umowie dotacji, osiągając 
zakładane efekty rzeczowe. Rozliczenia dotacji sporządzono rzetelnie i według 
wymaganych wzorów, jak również terminowo przekazano do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego10.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na przebudowę drogi i polegały na nieokreśleniu, wymaganych  
w myśl art. 21 ust. 3 ustawy Pzp, indywidualnych zakresów obowiązków dla 
poszczególnych członków komisji przetargowej oraz wskazaniu w protokole tego 
postępowania nazwy spółki zamiast imion i nazwisk osób wykonujących czynności 
związane z przygotowaniem postępowania. Nieprawidłowości te, z uwagi na 
charakter formalny, nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego 

W celu obliczenia, w sposób określony w art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty11 (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.), wysokości 
dotacji dla Miasta na dofinansowanie w 2018 r. zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego, dyrektorzy przedszkoli podali w SIO informacje o liczbie dzieci 
w wieku do lat pięciu korzystających z tych placówek, według stanu na dzień 
30 września 2017 r. (łącznie 29512). Informacje te zostały rzetelnie zweryfikowane 

                                                      
8 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. 
9 Dalej: SIO. 
10 Dalej: ŚUW. 
11 Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm. 
12 Dla przedszkoli nr 1, 2 i 3 wykazano odpowiednio: 66, 101 i 128 dzieci. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przez ZOPO, co udokumentowano m.in. protokołami z kontroli przeprowadzonych 
w poszczególnych placówkach.  

 (dowód: akta kontroli str. 37, 62-78, 379-384) 

Terminowo i rzetelnie zrealizowano polecenia otrzymane z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej13 i Kuratorium Oświaty w Katowicach14, dotyczące weryfikacji danych 
w SIO (do 22 stycznia 2018 r.) oraz przekazania informacji o rozdziale klasyfikacji 
budżetowej wydatków ze środków dotacji (do 15 lutego 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 79-83, 367-371) 

Nie wystąpiły przypadki dzieci nieprzyjętych do przedszkola (którym Miasto miało 
obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego) na rok 
szkolny 2017/2018, skutkujące obowiązkami przekazania list tych dzieci przez 
dyrektorów przedszkoli do Burmistrza Miasta oraz przekazania przez Burmistrza 
Miasta listy dzieci nieprzyjętych (którym nie wskazał on miejsca korzystania  
z wychowania przedszkolnego) do Wojewody Śląskiego, stosownie do § 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego15 (obowiązującego do 31 grudnia 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 37, 39, 44-63) 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. do Urzędu wpłynęła informacja ŚUW (pismo z dnia  
25 kwietnia 2018 r.16) o wysokości dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (404,2 tys. zł), w sytuacji gdy 
zwiększenie wydatków w części 85/24 – województwo śląskie nastąpiło 18 kwietnia 
2018 r., a zwiększenie przez Wojewodę Śląskiego planu dotacji celowej dla Miasta – 
23 kwietnia 2018 r. Podana kwota wynikała z obliczeń dokonanych zgodnie z art. 53 
ust. 3 i 4 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o fzo (obowiązującej  
od 1 stycznia 2018 r.) oraz została ujęta we właściwym rozdziale klasyfikacji 
budżetowej (80104 Przedszkola).  

(dowód: akta kontroli str. 84, 114-115) 

W związku z powyższym, niezwłocznie dokonano stosownych zmian w budżecie 
i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz  
art. 232 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych17, zmiany te wprowadził Burmistrz Miasta18. 

(dowód: akta kontroli str. 115-132) 

                                                      
13 Pismo DWST-WA.3530.1.2018.HR.1 z 5 stycznia 2018 r. 
14 Pismo OA-LO.3146.6.6.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. 
15 Dz.U. poz. 875. 
16 W dniu 24 kwietnia 2018 r. informację tę przekazano ustnie. 
17 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.; dalej: ustawa o finansach publicznych. 
18 Zarządzeniami z 25 kwietnia 2018 r.: nr BM-BT.0050.39.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Pszów na rok 2018 zgodnie z otrzymanymi dotacjami celowymi na realizację zadań bieżących 
własnych oraz innych zadań zleconych z administracji rządowej; nr BM-BT.0050.40.2018 w sprawie 
zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2018 zgodnie  
z otrzymanymi dotacjami celowymi na realizację zadań bieżących własnych oraz innych zadań 
zleconych z administracji rządowej; nr BM-BT.0050.41.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Pszów. 



 
 
 

6 
 

 
 

Urząd otrzymał cztery z 12 części dotacji w łącznej kwocie 134,7 tys. zł w dniu 
26 kwietnia 2018 r. Pozostałe części dotacji (w kwocie 33,7 tys. zł każda) wpływały 
w terminie określonym w art. 53 ust. 9 ustawy fzo, tj. do 15 dnia miesiąca  
(od maja do grudnia 2018 r.). Całość otrzymanych środków Urząd niezwłocznie 
przekazywał do przedszkoli (podziału kwot na poszczególne placówki dokonywano 
proporcjonalnie do liczby dzieci19). 

(dowód: akta kontroli str. 85-93, 133-169) 

Łącznie przedszkola wydatkowały w 2018 r. 4.284,5 tys. zł20, z tego: 3.683,5 tys. zł 
(86,0%) ze środków własnych Miasta, 404,2 tys. zł (9,4%) ze środków dotacji  
i 196,8 tys. zł (4,6%) z budżetu środków europejskich. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 10 
ustawy fzo, środki dotacji zostały przeznaczone w całości na dofinansowanie 
wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego (na wynagrodzenia i usługi edukacyjne21 w trzech przedszkolach). 
Udział kwoty dotacji w kosztach realizacji tych zadań nie przekroczył limitu  
dla zadań własnych (80%) określonego w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 94-100, 378) 

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji sporządzono z uwzględnieniem wymogów 
określonych w § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 
2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji  
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego22 oraz według wzoru zawartego w załączniku do ww. 
rozporządzenia. Przekazano je do ŚUW 18 stycznia 2019 r. (w formie papierowej 
i w formie elektronicznej), tj. w terminie określonym w §4 ust. 1 ww. rozporządzenia 
(do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona).  
W rozliczeniu podano prawidłową kwotę otrzymanej i wykorzystanej w 2018 r. 
dotacji (404,2 tys. zł) oraz  (będącą podstawą do jej wyliczenia) prawidłową liczbę 
uczniów w przedszkolach (którzy w 2017 r. kończą pięć lat lub mniej), wykazaną  
w SIO według stanu na 30 września 2017 r. (295). Natomiast w podanej  
w rozliczeniu liczbie uczniów w przedszkolach (którzy w 2018 r. kończą pięć lat  
lub mniej), wykazanej w SIO według stanu na 30 września 2018 r. (317), dwukrotnie 
uwzględniono jedno dziecko, które zostało zapisane do dwóch przedszkoli,  
a złożona przez rodzica rezygnacja z miejsca w jednym z nich nastąpiła dopiero  
z dniem 1 października 2018 r. i na to miejsce przyjęto inne dziecko (o zaistniałej 
sytuacji w dniu 4 marca 2019 r. poinformowano Ministerstwo Edukacji Narodowej  
i Kuratorium Oświaty w Katowicach). Z uwagi na to, że liczba dzieci według stanu  
na 30 września 2018 r. nie zmniejszyła się w porównaniu do liczby dzieci według 
stanu na 30 września 2017 r., nie powstał obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej  
w 2018 r., o którym mowa w art. 53 ust. 8 ustawy o fzo (pobranie dotacji  
w nadmiernej wysokości).    

(dowód: akta kontroli str. 66-78, 84, 101-105, 385-391, 418-438) 

                                                      
19 Przedszkola nr 1, 2 i 3 otrzymywały miesięcznie, odpowiednio: 7,5 tys. zł, 11,5 tys. zł i 14,6 tys. zł.  
20 4.152,5 tys. zł w rozdziale 80104 Przedszkola, 8,9 tys. zł w rozdziale 80146 Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli i 123,1 tys. zł w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 
21 Prowadzenie zajęć z języka angielskiego i rytmiki. 
22 Dz. U. poz. 2425. 
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2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania w ramach programu 
wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019 

Wniosek o dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej 
w Pszowie sporządzono w Urzędzie rzetelnie, według wzoru określonego w ŚUW, 
załączając wymagane dokumenty. Spełniał on wymogi określone w § 5 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji 
celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub 
remonty dróg powiatowych i gminnych23. 

(dowód: akta kontroli str. 171-184, 392) 

W dniu 16 lipca 2018 r., pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem, zawarto  
umowę dotacji na dofinansowanie zadania opisanego w powyższym wniosku  
w kwocie 2.445,2 tys. zł, stanowiącej 50% kosztów kwalifikowalnych tego zadania, 
tj. z zachowaniem limitu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie 
dotacji na budowę dróg.  

(dowód: akta kontroli str. 185-192) 

Zgodnie z § 4 pkt 2 umowy dotacji, w związku z realizacją zadania, w Urzędzie 
przestrzegano przepisów ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku opisanego  
poniżej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. Wyboru wykonawcy zamówienia  
na przebudowę ulicy Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci 
teletechnicznej dokonano w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie 
wszczęto 19 lutego 2018 r.). Umowę z podmiotem, który zaoferował najniższą cenę 
zawarto w dniu 17 kwietnia 2018 r. W myśl art. 4 pkt 8 ww. ustawy, przy wyborze 
wykonawcy zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego nie stosowano 
określonych w niej trybów, gdyż wartość zmówienia nie przekroczyła 30,0 tys. euro. 

(dowód: akta kontroli str. 186, 240-350, 360) 

Zgodnie z § 5 ust. 15 umowy dotacji, w Urzędzie prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych  
z tych środków24. 

(dowód: akta kontroli str. 188, 217-227) 

Urząd otrzymał środki dotacji w okresie wskazanym w planie finansowym 
stanowiącym załącznik nr 225 do umowy dotacji (IV kwartał 2018 r.), w terminie 
określonym w § 5 ust. 7 tej umowy (do 14 dni od przedłożenia kompletnego wniosku 
o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami)26. 

(dowód: akta kontroli str. 187, 197-198, 201-203, 213-216, 399-417) 

                                                      
23 Dz.U. z 2018 r. poz. 740, ze zm. (uchylonego z dniem 4 grudnia 2018 r.), dalej: rozporządzenie RM 
w sprawie dotacji na budowę dróg. 
24 Wprowadzoną zarządzeniem Burmistrza Miasta nr BM.0050.107.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.  
w sprawie szczegółowych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości środków otrzymanych na 
realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej w Pszowie”. 
25 Po zmianie dotyczącej terminu przekazania środków dotacji (pierwotnie postanowiono, że środki te 
zostaną przekazane w równych częściach w III i IV kwartale 2018 r., a następnie, w związku  
z wystawieniem pierwszej faktury pod koniec września 2018 r. – że całość środków dotacji zostanie 
przekazana w IV kwartale 2018 r.).  
26 W dniu 18 października 2018 r. – 1 456,6 tys. zł; w dniu 20 listopada 2018 r. – 520,4. tys. zł; w dniu 
12 grudnia 2018 r. – 468,2 tys. zł. 
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Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy dotacji, środki dotacji zostały przeznaczone wyłącznie 
na  dofinansowanie wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie 
z § 2 umowy dotacji, w związku z realizacją zadania Miasto poniosło wydatki  
w ramach wkładu własnego w kwocie 2.445,2 tys. zł (50% kosztów kwalifikowalnych 
tego zadania). Wydatki finansowane z powyższych źródeł poniesiono w terminie 
określonym w § 5 ust. 11 umowy dotacji (do 31 grudnia 2018 r.), na roboty 
i w kwotach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
załącznik nr 127 do umowy dotacji (kwota 4.890,4 tys. zł stanowiła koszty 
kwalifikowalne28 i 82,6 tys. zł – koszty niekwalifikowalne29).  

 (dowód: akta kontroli str. 174, 185, 191-192, 197-200, 202-204, 209-210, 228-
236, 354-356, 366-367) 

Zadanie wykonano w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie  
(do grudnia 2018 r.). Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy zawartej z wykonawcą30, roboty 
budowlane zakończono 27 listopada 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 171, 237-238, 340-353, 375) 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji sporządzono rzetelnie, według wzoru 
załączonego do umowy dotacji, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 10 
ust. 1a  rozporządzenia RM w sprawie dotacji na budowę dróg. Sprawozdanie to 
przekazano do ŚUW 27 grudnia 2018 r., tj. w terminie określonym w § 5 ust. 13 
umowy dotacji (do 31 stycznia 2019 r., nie później jednak niż 31 dni  
od uregulowania ostatniej płatności związanej z realizowanym zadaniem) oraz  
w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 205-212, 220-238) 

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe: przebudowana 
droga o długości 1 640,4 m i szerokości 5,5 m, chodniki o powierzchni 2 620,0 m2, 
pobocza o powierzchni 1 353 m2, 27 miejsc parkingowych w pasie drogowym 
o powierzchni 338 m2, siedem przebudowanych skrzyżowań oraz 1 355,7 m 
kanalizacji deszczowej. 

(dowód: akta kontroli str. 34, 237-238) 

                                                      
27 Po zmianach dotyczących wysokości finansowania poszczególnych prac z dwóch źródeł: budżetu 
państwa i budżetu Miasta (przy czym łączna kwota finansowania wydatków kwalifikowalnych  
z każdego z tych źródeł pozostała bez zmian) oraz wysokości wydatków niekwalifikowalnych 
(zwiększono je o 18,5 tys. zł, w związku z koniecznością realizacji prac dodatkowych w zakresie 
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Śląskiej). 
28 Z tego: 65,9 tys. zł na roboty przygotowawcze; 188,4 tys. zł na prace rozbiórkowe; 36,7 tys. zł  
na zdjęcie humusu i humusowanie; 287,4 tys. zł na wykopy; 1.943,3 tys. zł na drogę – warstwy 
konstrukcyjne; 33,0 tys. zł na pobocza drogi; 60,2 tys. zł na parking; 99,9 tys. zł na zjazdy;  
364,2 tys. zł na chodniki, pochylnie i schody terenowe; 225,9 tys. zł na krawężniki; 19,8 tys. zł  
na oznakowanie; 1.565,7 tys. zł na odwodnienie. 
29 Z tego: 48,1 tys. zł na zabezpieczenie i przebudowę istniejących sieci; 16,0 tys. zł na przebudowę 
sieci teletechnicznej; 18,5 tys. zł na organizację ruchu w obrębie skrzyżowania ulicy Sportowej z ulicą 
Śląską. 
30 Aneksem nr 2 do umowy z wykonawcą przesunięto termin zakończenia robót budowlanych z 16  
na 30 listopada 2018 r., z uwagi na konieczność zaprojektowania i realizacji rozwiązania zamiennego 
w zakresie odwodnienia drogi, w związku ze stanem uzbrojenia podziemnego, stwierdzonym  
w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Kierownik zamawiającego (była Burmistrz Miasta) nie określił zakresu 
obowiązków dla poszczególnych członków komisji przetargowej (trzyosobowej), 
powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na przebudowę ulicy Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci 
teletechnicznej, wskutek czego nie zapewnił indywidualizacji ich odpowiedzialności 
za wykonywane czynności, czym naruszył art. 21 ust. 3 ustawy Pzp. 

(akta kontroli str. 240-244, 247)  

Była i obecny Burmistrz Miasta wyjaśnili m.in., że w Urzędzie obowiązuje Regulamin 
udzielania zamówień publicznych wprowadzony do stosowania 16 czerwca 2014 r., 
w którym określono podstawowe zadania komisji przetargowej, powoływanej 
doraźnie do przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania, co ich 
zdaniem wypełniło dyspozycję art. 21 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto, obecny Burmistrz 
Miasta wyjaśnił: „Każdy z członków komisji przetargowej dysponuje autonomią 
w zakresie podejmowania i wyrażania stanowisk oraz oświadczeń i opinii 
dotyczących przedmiotu jej pracy, w tym do dokonywania oceny ofert w sposób 
wysoce zindywidualizowany, jednakże w ramach określonych treścią SIWZ. Należy 
zaznaczyć, iż wprowadzenie daleko idącej indywidualizacji zadań poszczególnych 
członków komisji, w tym dotyczących oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu i ich ofert, mogłoby prowadzić do utraty przez 
komisję charakteru organu działającego zespołowo. Zatem niezbędne jest 
wypracowanie stanowiska komisji w wyniku wzajemnego przekonania się jej 
członków do określonego rozstrzygnięcia. W przypadku rozbieżności zdań pomiędzy 
jej członkami, możliwe jest wniesienie przez jej członka zdania odrębnego lub uwag. 
Podkreślić należy, że niezależnie od zaproponowanego przez komisję 
rozstrzygnięcia, kierownik zamawiającego zawsze może podjąć decyzję odmienną”.  

 (akta kontroli str. 361-362, 365-366, 372-374) 

NIK zauważa, że w Regulaminie udzielania zamówień publicznych ujęto wprawdzie 
katalog otwarty obowiązków komisji przetargowej, lecz obowiązków tych nie 
przypisano poszczególnym jej członkom (według funkcji sprawowanych w komisji). 
Nie zapewniono zatem indywidualizacji odpowiedzialności za wykonywane 
czynności, wymaganej w art. 21 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie bowiem z art. 18  
ust. 1 i 2 ustawy Pzp, za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania  
o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, a także inne osoby 
w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności 
związane z przygotowaniem postępowania.  

2. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na przebudowę ulicy Sportowej wraz z odwodnieniem 
i przebudową sieci teletechnicznej (zatwierdzonym przez kierownika zamawiającego 
– byłą Burmistrz Miasta) członek komisji przetargowej (Inspektor w Referacie 
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości) podał nazwę spółki (która,  
na podstawie umowy zawartej z Miastem 22 lutego 2016 r., sporządziła 
dokumentację projektową dla przebudowy ulicy Sportowej), jako osoby dokonującej 
czynności związane z przygotowaniem postępowania w zakresie sporządzenia 
opisu przedmiotu zamówienia i ustalenia jego wartości, w sytuacji gdy, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 (część 4 lit. B) do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego31, wymagane jest podanie imion i nazwisk osób faktycznie 
dokonujących tych czynności. 

 (akta kontroli str. 253-255, 320, 330, 393-398) 

Burmistrz Miasta i Inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Nieruchomości wyjaśnili m.in.: „Dokumentacja projektowa została sporządzona nie 
przez jednostkę występującą jako osoba fizyczna mogąca być wymieniona 
w protokole z imienia i nazwiska, a przez osobę prawną działającą jako 
przedsiębiorca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze względu na 
fakt iż w protokole mowa jest o imionach i nazwiskach należałoby zastanowić się, 
czy nie trzeba do niego wpisywać imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot. 
Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż projekty są opracowywane kilka lat przed 
postępowaniem przetargowym a ewentualność składania oświadczeń może 
nastąpić po otwarciu ofert przetargowych, w czasie tym mogą nastąpić zmiany osób 
reprezentujących osobę prawną, która wykonała przedmiotowe dokumenty i posiada 
je w swoich zasobach archiwalnych”. 

 (akta kontroli str. 361, 364-365)  

NIK zauważa, że według wzoru protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w części 4 lit. B pkt 1 należało podać „Imiona i nazwiska osób 
przygotowujących opis przedmiotu zamówienia”, a w pkt 2 – „Imiona i nazwiska 
osób ustalających wartość zamówienia”. Wykazaniu podlegają te osoby (w tym 
reprezentujące spółkę), które „...faktycznie dokonywały czynności...”.  

VI. Uwagi 

Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę 
podjęcia działań zapewniających indywidualizację odpowiedzialności za czynności 
wykonywane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w sytuacji gdy w obowiązującym w Urzędzie Regulaminie udzielania zamówień 
publicznych nie przypisano zadań poszczególnym członkom komisji przetargowej.  
NIK zwraca również uwagę na potrzebę podjęcia działań zapewniających rzetelne 
sporządzanie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
tj. ujmowanie imion i nazwisk wszystkich osób wykonujących czynności związane  
z przygotowaniem postępowania. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 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. 
                                                      
31 Dz.U. poz. 1128. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag 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. 

 

Katowice, dnia 28 marca 2019 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 
 

Monika Kopczyk 
Doradca ekonomiczny 

 
..........................................  
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