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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 Mikołów1, ul. Rynek 16, Mikołów 43-190  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Mikołów od 8 grudnia 2014 r.2  

  

Podstawa prawna art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Mariusz Klimontowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/42/2019 z dnia 18 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 środków z Funduszu Dopłat Banku 
Gospodarstwa Krajowego4 na zadania wynikające z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań 
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych 
pomieszczeń5.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionego wyżej obszaru były w szczególności 
następujące działania kontrolne: 

― analiza rzetelności przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia, na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. 
w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
niestanowiących lokali socjalnych6, 

― kontrola prawidłowości wykorzystania finansowego wsparcia na zadania 
określone w umowie z BGK i zgodnie z celem określonym w tej umowie, 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: Burmistrz. 
3 Dz.U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
4 Dalej: „BGK” lub „bank”. 
5 Dz.U. z 2018 r. poz. 2321, ze zm.; dalej: „ustawa”. 
6 Dz.U. z 2016 r. poz. 259; dalej: „rozporządzenie”. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 maja 2018 r. przez ustawę  
z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 756). Do zmienionej ustawy zostało wydane rozporządzenie 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia tworzenia lokali mieszkalnych  
na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń 
obowiązujące od dnia 1 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 823). 
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― kontrola efektów zrealizowanego przedsięwzięcia, 

― analiza prawidłowości rozliczenia wsparcia z ,m Dopłat w świetle postanowień 
umowy z BGK w tym kontrola terminowości i wysokości ewentualnego zwrotu 
niewykorzystanych środków dotacji, 

― kontrola prawidłowości ewidencji księgowej Urzędu w zakresie ujmowania w niej 
pozyskanych środków. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Mikołów7 (powiat mikołowski, 
województwo śląskie), przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania publiczne, 
w tym zadania własne Gminy oraz z zakresu administracji rządowej.  

W okresie prowadzenia inwestycji współfinansowanej z Funduszu Dopłat, 
komórkami organizacyjnymi Urzędu w Mikołowie realizującymi zadania  
wynikające z ustawy były m.in.: Biuro Rozwoju Miasta, do którego zadań  
należało przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, 
przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawierania umów o dofinansowanie 
oraz aneksów do tych umów8; a także komórki organizacyjne wchodzące w skład 
obecnego Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych, 
tj. istniejące w 2017 r. Biuro Inwestycji i Remontów, do którego zadań należało 
prowadzenie spraw związanych z realizacją i odbiorem obiektów kubaturowych 
i liniowych, od fazy przygotowania danych wejściowych do projektowania, poprzez 
nadzór nad ich wykonaniem, aż do dokonania odbioru robót9. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia10, że wykorzystanie przez Urząd w 2018 r. 
finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na zadania wynikające z ww. ustawy było 
prawidłowe. 

Gmina rzetelnie przygotowała wniosek o udzielenie wsparcia na tworzenie lokali 
mieszkalnych na wynajem. Środki wsparcia w wysokości 1.095,3 tys. zł pozyskane 
z Funduszu Dopłat zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,  
tj. na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie  
mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, w tym kosztów 
związanych z zagospodarowaniem terenu, robotami drogowymi i oświetleniowymi11. 
Przedsięwzięcie było ujęte w planie inwestycyjnym Gminy.  

Udział środków z Funduszu Dopłat w kosztach przedsięwzięcia wyniósł ostatecznie 
29,6% i nie przekraczał, określonej w art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy, granicy 35% 
kosztów ogółem przedsięwzięcia. 

W wyniku realizacji zadania Gmina pozyskała 16 lokali na wynajem wchodzących 
w skład zasobu mieszkaniowego. Środki pochodzące z Funduszu Dopłat 

                                                      
7 Dalej: „Gmina”. 
8 Zgodnie z pkt 2.5. lit. f i g Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów wprowadzonego zarządzeniem  
nr 1102/417/2016 z dnia 21 grudnia 2017 r. ze zm.- dalej: „Regulamin” 
9 Punkt 2.4. Regulaminu. 
10 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna. W wypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę 
opisową. 
11 Dalej: „przedsięwzięcie”. 
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prawidłowo ujęto w ewidencji księgowej Urzędu i sprawozdaniu Rb-27S z wykonania 
planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 
sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przestrzegania postanowień umowy z BGK 
oraz dokumentowania realizacji przedsięwzięcia i polegały na: 

• opóźnionym (o 46 dni) przekazaniu informacji o rozpoczęciu realizacji 
przedsięwzięcia do BGK,  

• nierzetelnym sporządzaniu protokołów odbioru częściowego robót, 
wykonanych na podstawie umów ryczałtowych, co uniemożliwiało 
powiązanie wykonanych robót z dokumentacją budowy,  

• zgłoszeniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Mikołowie12 zakończenia robót budowlanych, przed sporządzeniem 
protokołów odbioru końcowego robót, które były nadal prowadzone 
w części drogowej, co uniemożliwiło prowadzenie Dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Powyższe nieprawidłowości nie miały istotnie negatywnego wpływu na 
wykorzystanie i ostateczne rozliczenie środków z Funduszu Dopłat.  

V. Wyniki kontroli 

1. Gmina w dniu 29 września 2016 r. wysłała do BGK wniosek o udzielenie  
wsparcia z Funduszu Dopłat w wysokości 1.095.3 tys. zł, z przeznaczeniem  
na budowę zespołu budynków nr 3 i nr 4 przy ul. Nowy Świat w Mikołowie  
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy (realizacja II etapu budowy zespołu 
domów – poprzedni etap obejmował budynki nr 1 i nr 213 ) oraz na pokrycie kosztów 
związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem części drogowej  
i oświetleniowej związanej w ww. przedsięwzięciem. Łączne koszty przedsięwzięcia 
określone we wniosku wynosiły 3.129,4 tys. zł. W Pismem z 14 listopada 2016 r.14, 
Gmina przesłała BGK poprawiony i uzupełniony wniosek. 

(dowód: akta kontroli str. 41-109)  

W dniu 6 lutego 2017 r. Gmina zawarła z BGK umowę o udzielenie wsparcia 
finansowego ze środków Funduszu Dopłat15 na zasadach określonych w ustawie  
i rozporządzeniu, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia 
przedstawionego w ww. wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 110-124) 

2. Gmina zgodnie z § 3 ust. 2 - 3 umowy16 wnioskowała do BGK o środki 
z Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia w dwóch transzach. Środki, 

                                                      
12 Dalej: „PINB”. 
13 Budowa kompleksu budynków nr 1 i 2 położonych przy ul. Nowy Świat w Mikołowie, była realizowana przy udziale środków 
pochodzących z Funduszu Dopłat udzielonego gminie Mikołów przez BGK, zgodnie z umową z dnia 9 sierpnia 2016 r.  
(nr umowy BS16-03361) w wysokości 848,3 tys. zł. 
14 L.dz. BGR.040.153.2.2016.MB. 
15 Nr BS17/00585; dalej: umowa. 
16 W § 3 ust. 2 - 3 umowy postanowiono, że finansowe wsparcie mogło zostać wypłacone jednorazowo lub w transzach, przed 
zakończeniem realizacji przedsięwzięcia albo po jego zakończeniu. Uruchamianie transz wsparcia miało następować  
nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną wypłatą środków i na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora  
we wniosku o wypłatę na pisemne wnioski inwestora (gminy) składane w BGK wraz z wymaganymi dokumentami 16 oraz 
zaktualizowanym zestawieniem faktur i innych dokumentów wyszczególnionych w tym zestawieniu, które nie zostały 
przekazane na okoliczność wypłaty wcześniejszych transz. 

Opis stanu faktycznego 
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w łącznej kwocie 1.095,3 tys. zł zostały przelane na rachunek bieżący Gminy 
w terminie określonym w umowie: 
− 650 tys. zł (59,3 %) w dniu 4 lipca 2018 r., 
− 445,3 tys. zł (40,7%) w dniu 21 grudnia 2018 r. 

Środki z Funduszu Dopłat Gmina wykorzystała w 100%. 

 (dowód: akta kontroli, str.116-124, 138-150,169-173, 214-216, 340-361, 372-454) 

BGK, pismem z dnia 27 grudnia 2018 r. poinformował Gminę, że dokonał 
sprawdzenia przedłożonego w dniu 11 grudnia 2018 r. rozliczenia faktycznie 
poniesionych kosztów przedsięwzięcia na podstawie umowy i uznał,  
że przedłożone rozliczenie jest zgodnie z wymaganiami ustawy w brzmieniu sprzed 
nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy (…) 
Jednocześnie BGK poinformował, iż na mocy art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
22 marca 2018 r. o zmianie ustawy (…) Inwestor został zwolniony z obowiązku 
zasobu ekwiwalentnego, o którym mowa w art. 6a ust.4 ustawy o finansowym 
wsparciu (…) w brzmieniu sprzed nowelizacji. Tym samym zapisy § 1 ust. 5 oraz  
§ 4 ust.8 umowy nie mają mocy wiążącej. 
 
Umowa nie przewidywała obowiązku ewidencjonowania środków pochodzących  
z Funduszu Dopłat na osobnym rachunku bankowym. Zgodnie z wyjaśnieniami 
Naczelnika Wydziału Finansów (…) zasilano konto wydatków Urzędu w terminach 
zapewniających terminową zapłatę faktur VAT za wykonane roboty budowlane 
i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia (…). 
Zadanie realizowano na podstawie uchwalonego przez Gminę planu zadań 
inwestycyjnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 116-124,187,175-186, 188-213, 219, 242,263,282) 

Środki z Funduszu Dopłat zostały wydatkowane w całości, zgodnie z celem 
określonym w umowie, na pokrycie części kosztów zrealizowanych robót (29,6%), 
tj. budowę dwóch budynków nr 3 i 4 przy ul Nowy Świat, zagospodarowanie terenu, 
roboty drogowe i oświetleniowe.  

 (dowód: akta kontroli, str.116,169, 219-339) 

Pierwotnie oszacowane przez Gminę łączne koszty przedsięwzięcia, określone we 
wniosku o udzielenie wsparcia na kwotę 3.129,4 tys. zł, w trakcie realizacji robót 
uległy zwiększeniu do 3.698,5 tys. zł, tj. o 569,1 tys. zł (18,2%). Zwiększenie 
kosztów przedsięwzięcia uzasadniono koniecznością poszerzenia zakresu robót 
w części drogowej (zabezpieczenie skarpy). Powyższe koszty nie były finansowane 
ze środków z Funduszu Dopłat. 

(dowód: akta kontroli str. 94, 143, 217-339, 425, 428-431) 

Inspektor Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu wyjaśnił,  
że 2 sierpnia 2017 r. nastąpiło wstrzymanie robót drogowych z uwagi na zagrożenie 
osuwania się skarpy. W związku z tym przeprowadzono oddzielne postępowanie 
przetargowe i powierzono kolejnemu oferentowi zaprojektowanie i wykonanie jej 
wzmocnienia. Konsekwencją tych okoliczności było podpisanie przez Gminę 
porozumienia z dotychczasowym wykonawcą na dokończenie robót drogowych 
w późniejszym terminie.  

 (dowód: akta kontroli, str. 499-521) 
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W ramach ww. przedsięwzięcia powstało 16 lokali w dwóch budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych, niestanowiących lokali socjalnych. Finansowane 
przedsięwzięcie stanowiło kontynuację budowy zespołu budynków realizowanych  
od września 2016 r. na działce stanowiącej własność Gminy17.  

(dowód: akta kontroli str. 363-371) 

Oględziny budynków położonych przy ul. Nowy Świat w Mikołowie oraz miejsca 
prowadzenia robót w części drogowej, wchodzących w zakres przedsięwzięcia oraz 
zapisy zawarte w: dokumentacji technicznej (tj. projekcie budowlanym oraz projekcie 
wykonawczym budynków nr 3 i 4), a także w dokumentacji związanej z odbiorem 
przedsięwzięcia w tym dokumentacji fotograficznej, potwierdziły zrealizowanie przez 
Gminę wszystkich zadań objętych umową. Zakres przedsięwzięcia został w całości 
zrealizowany do dnia przedłożenia przez Gminę do BGK pierwszego rozliczenia 
środków z Funduszu Dopłat, tj. do 21 listopada 2018 r.  
Po wskazaniu przez BGK konieczności dokonania w przekazanym rozliczeniu 
poprawek, Gmina ponownie w dniu 11 grudnia 2018 r. doręczyła ww. rozliczenie.  
Do tego dokumentu było dołączone zaświadczenie PINB o zgłoszeniu  
zakończenia budowy oraz nie wniesieniu do zgłoszenia sprzeciwu przez ten organ. 
Do zgłoszenia było także dołączone zaktualizowane zestawienie faktur i inne 
wymagane dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy. Gmina 
prawidłowo i rzetelnie rozliczyła kwotę wsparcia otrzymanego z BGK. 

(dowód: akta kontroli str.40, 372-438, 467-469, 478-495, 539) 

Przyjęcie na stan majątkowy Gminy budynków, których budowa została 
dofinansowana w 2018 r. środkami z Funduszu Dopłat udokumentowano 
prawidłowo w dowodach OT.18 

(dowód: akta kontroli, str.455-469) 

W umowie o udzielenie wsparcia w § ust.1 pkt. 1 - 4 strony postanowiły, że 
rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi do dnia 14 października 2018 r., 
a zakończenie jego realizacji nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Ponadto w umowie przyjęto, że dniem 
rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia będzie dzień pierwszego wpisu do dziennika 
budowy. W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 
beneficjent był zobowiązany do przekazania do BGK potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem kopii dziennika budowy. Natomiast za dzień zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia przyjęto dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami19 można 
przystąpić do użytkowania wszystkich lokali utworzonych z udziałem wsparcia 
finansowego.  

(dowód: akta kontroli str. 43,94,117) 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Dzienniku budowy20 (dokumencie prowadzonym 
wcześniej dla zespołu budynków nr 1- 4 budowanych przy ul Nowy Świat oraz  
                                                      
17 Nr 240802_1.0029.AR_13.470/30 położonej w Mikołowie o powierzchni 8.070 m2 
18 Dowody OT: nr BGK4/15/2018 z 8 listopada 2018 r., nr BGK4/16/2018 z 8 listopada 2018 r., nr BGK4/16/2018 z 16 stycznia 
2019 r. 
19 Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz.U. z 2018 r. poz.1202  ze zm.) do użytkowania 
obiektu budowalnego można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli  
w terminie 14 dni organ nie zgłosił sprzeciwu albo jeżeli przed upływem 14 dniowego terminu organ wydał oświadczenie  
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Dniem zgłoszenia zakończenia budowy może być: 

1) dzień, w którym upływa termin do zgłoszenia sprzeciwu przez organ (przy czym należy pamiętać, że zgodnie  
z art. 30 ust. 6a ww. ustawy termin na wniesienie sprzeciwu przez organ jest zachowany, jeżeli został on nadany  
w placówce pocztowej przed upływem 14 dniowego terminu, 

2) dzień wydania zaświadczenia przez organ. 
20 Nr AB 6740.69.2016.R.K z 9 czerwca 2016 r. 
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dla wszystkich branż), przekazanie placu budowy w celu realizacji przedsięwzięcia 
realizowanego przy udziale wsparcia z Funduszu Dopłat, nastąpiło w dniu 
25 kwietnia 2017 r. 
PINB w dniu 18 października 2018 r. wydał zaświadczenie21, w którym stwierdzono, 
że pełnomocnik Gminy w dniu 10 sierpnia 2018 r. założył do ww. organu 
zawiadomienie o zakończeniu budowy zespołu budynków komunalno-socjalnych 
w zabudowie szeregowej jednorodzinnej – budynek nr 3 i 4 przy ul. Nowy Świat 54  
i 56 na działce nr 477/30 w Mikołowie. W zaświadczeniu zapisano, że PINB nie 
zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji). 

 (dowód: akta kontroli, str. 135-137, 160-174, 518-519) 

Nieprawidłowości w dokumentowaniu przebiegu budowy oraz jej zakończeniu 
zostały opisane poniżej, w pkt 1 -3 sekcji Ustalone nieprawidłowości. 
 
3. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zasób mieszkaniowy gminy zwiększył się 
w 2018 r. o 16 lokali o łącznej powierzchni 855,84 m2. Umowy najmu z lokatorami 
tych lokali zawarto w dniu 25 października 2018 r., z mocą obowiązującą  
od 1 listopada 2018 r. W trakcie kontroli lokale mieszkalne były zasiedlone. 

(dowód: akta kontroli, str. 135-137, 162-168, 470-474, 518-519) 

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

1. Gmina przesłała do BGK informację o rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia  
z 46 dniowym opóźnieniem w stosunku do wymogów wynikających z umowy. 

Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy inwestor (Gmina) był zobowiązany do przesłania  
do BGK w terminie 30 dni od rozpoczęcia inwestycji, potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem kopii dziennika budowy potwierdzającego termin rozpoczęcia realizacji 
przedsięwzięcia.  

Kierownik Biura Rozwoju Miasta wysłał do BGK Dziennik budowy z wpisem 
dokumentującym rozpoczęcie robót w dniu 10 lipca 2017 (doręczenie 13 lipca  
2017 r.), tj. po 76 dniach od rozpoczęcia robót dotyczących drogi wewnętrznej - wpis 
w Dzienniku budowy z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 117,131-137) 

Osobą odpowiedzialną za koordynację prac związanych z rozliczeniem  
projektów był Kierownik Biura Rozwoju Miasta, który wyjaśnił m.in., że opóźnienie 
w przekazaniu kopii Dziennika budowy do BGK wynikało z konieczności 
potwierdzenia wpisu przez wykonanie badań nośności koryta drogi, o czym 
poinformował go inspektor nadzoru robót drogowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 496-497,507-510, 517) 

W odniesieniu do powyższego wyjaśnienia, NIK zauważa, że prowadzenie badań 
nośności nie miało wpływu na pierwszy wpis w Dzienniku budowy, poświadczający 
rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia i nie stanowiło przeszkody w terminowym 
przekazaniu BGK kopii tego dokumentu. 

                                                      
21 PINB- 7353(2)3616/Mi/18. Wydanie zaświadczenia przez PINB w dniu 18 października 2018 r. było spowodowane 
niekompletnością dokumentów przedłożonych ww. organowi wraz ze zgłoszeniem zakończenia przez pełnomocnika Gminy. 
PINB w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2018 r. wskazał na brak niektórych dokumentów odbiorowych i oświadczeń. Gmina 
uzupełniła powyższe braki, m.in. dwanaście dokumentów odbiorowych i oświadczeń, które zostały sporządzone po dniu  
10 sierpnia 2018 r. tzn. po dacie zgłoszenia PINB zakończenia budowy. Zgłoszenie zakończenia budowy nie obejmowało robót 
związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych, miejsc postojowych oraz oświetlenia tj. zakresu robót ujętych w kosztach 
przedsięwzięcia i finansowanych ze środków z Funduszu Dopłat. 

Ustalone nieprawidłowości 
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2. Inspektorzy nadzoru, zatrudnieni w Urzędzie, nierzetelnie sporządzili protokoły 
częściowego odbioru robót wykonanych na podstawie umów ryczałtowych, gdyż  
nie zamieszczono w nich informacji o zakresie odbieranych robót. Skutkowało  
to brakiem możliwości np. jednoznacznej identyfikacji miejsca odbieranych robót 
(budynku nr 3 lub nr 4) bądź przedmiotu odbioru22. 

(dowód: akta kontroli, str. 220-223, 226-229, 232-235, 243-247, 252-255, 267-270, 
294-297, 323-325, 329-332, 335-338) 

Inspektor nadzoru robót kubaturowych wyjaśnił m.in., że protokoły odbioru zawierają 
prawidłowe kwoty robót wynikające z umowy z wykonawcą, co potwierdza  
opis na rewersie faktury, natomiast pominięto informację, z której wynikałoby 
jednoznacznie, którego zespołu budynków dotyczą. Inspektor nadzoru, części 
drogowej przedsięwzięcia wyjaśnił, że sześć protokołów nie zawiera odpowiedniego 
opisu przedmiotu odbioru, natomiast nie potrafił wyjaśnić przyczyn takiego  
stanu rzeczy. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług 
Komunalnych Urzędu Miasta w Mikołowie23 nie potrafił wyjaśnić z jakich przyczyn 
inspektorzy nadzoru stosowali niejednolitą praktykę opisu robót budowlanych  
w protokołach potwierdzając, że nie jest to prawidłowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 511-516, 522) 

NIK zauważa, że protokoły odbioru częściowego sporządzane przez inspektorów 
nadzoru inwestorskiego powinny w sposób jednoznaczny określać m.in. przedmiot 
odbioru – nazwę rodzaju robót i/lub ich asortymentu, miejsce ich wykonania oraz 
określać jakość odbieranych robót, zwłaszcza w sytuacji gdy przedsięwzięcie było 
realizowane na podstawie umów ryczałtowych. 

3. Pełnomocnik Gminy zgłosił do PINB zakończenie budowy przed sporządzeniem 
protokołów odbioru końcowego robót wchodzących w skład przedsięwzięcia  
(części budynkowej i drogowej). 

W dniu 10 sierpnia 2018 r. pełnomocnik Gminy (kierownik budowy) zgłosił do PINB 
zakończenie budowy tzw. części budynkowej przedsięwzięcia i przekazał wraz 
z dokumentacją Dziennik budowy. W związku ze stwierdzoną przez PINB 
niekompletnością przedłożonej dokumentacji w dniu 5 września 2018 r. uzupełniono 
ją m.in. o sporządzone po dniu 10 sierpnia 2018 r. protokoły prób (wykonane  
w okresie od 17 do 20 sierpnia 2018 r.), związane z częścią kubaturową 
przedsięwzięcia, natomiast nie odnotowano pośród nich dokumentów dotyczących 
części drogowej przedsięwzięcia24.  

   (dowód: akta kontroli, str. 90-109, 151-158, 518-519) 

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawujący nadzór nad budową zespołu 
budynków nr 3 i zespołu budynków nr 4 przy ul. Nowy Świat dokonał wpisu do 
Dziennika budowy o gotowości odbioru robót, gdyż jak wyjaśnił uznał, że do odbioru 

                                                      
22 Protokoły odbioru częściowego robót kubaturowych numer: 1/NS/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.,2/NŚ/2017 z dnia  
15 grudnia 2017 r., 3/NŚ/2018 z 2 lutego 2018 r., 8/NS?2018 z 12 lipca 2017 r. oraz protokoły odbioru robót części drogowej 
przedsięwzięcia: z dnia 14 czerwca 2017 r., 3 sierpnia 2017 r., dwa z 31 sierpnia 2017 r., dwa z 31 sierpnia 2018 r. oraz z dnia 
14 lipca 2017 r. 
23 Dalej: Naczelnik Wydziału. 
24 Protokół odbioru końcowego robót budowlanych (części kubaturowej) był sporządzony w dniu 31 sierpnia 2018 r., a protokół 
odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania części drogowej został sporządzony w dniu 21 września 
2018 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji odbioru robót, prace związane z poprawkami robót w części 
kubaturowej trwały do 31 sierpnia 2018 r. a w części drogowej były prowadzone także w okresie od 24 września 2018 r.  
do 27 listopada 2018 r. w oparciu o udzieloną przez wykonawcę robót „gwarancję” dobrej jakości. 
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końcowego robót tj. do 31 sierpnia 2018 r. były realne szanse na usunięcie przez 
wykonawcę zauważonych usterek (…). 
Naczelnik Wydziału nie potrafił wyjaśnić przyczyn dokonania przez pełnomocnika 
Gminy w dniu 10 sierpnia 2018 r. zgłoszenia do PINB zakończenia robót 
budowlanych przed sporządzeniem protokołów odbioru końcowego robót oraz 
sporządzeniem wszystkich wymaganych protokołów prób. 

(dowód: akta kontroli, str. 511-512, 515-516) 

NIK zauważa, że przedwczesne zgłoszenie zakończenia budowy do PINB 
spowodowało, że kontynuowane roboty drogowe nie były ujmowane w Dzienniku 
budowy prowadzonym dla wszystkich robót branżowych objętych przedsięwzięciem, 
który został przekazany do ww. organu.  
W § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia25 postanowiono, że dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji,  
w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości. Oględziny przez NIK miejsca inwestycji, 
potwierdziły wykonanie robót w części drogowej przedsięwzięcia objętego 
finansowym wsparciem z Funduszu Dopłat. 

(dowód: akta kontroli, str. 131-137, 219-241, 322-339, 467-469, 539) 

Burmistrz Miasta Mikołów oświadczył, że nie był informowany o powyższych 
nieprawidłowościach.  

 (dowód: akta kontroli, str. 520-521) 

VI. Uwagi  

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy  
o NIK, zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad osobami 
zaangażowanym w dokumentowanie przebiegu przedsięwzięć inwestycyjnych 
Gminy.  

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. 

                                                      
25 Dz.U. z 2018 r., poz. 963. 
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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 uwagi. 

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  20  marca  2019 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  
Katarzyna Pisula-Jawor 
Doradca ekonomiczny 

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

 
 

  

  

  

 
 

  

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi  


