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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/024 – Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Andrzej Trybowski, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LKR179/2017 
z dnia 20 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, 32-080 Zabierzów2  

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów3 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości4 
działalność Gminy w zbadanym zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska5. 

Cele i zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidziane do realizacji 
ustalone były w gminnym Programie ochrony środowiska. Finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej obejmowało zadania pozostające w kompetencji gminy, 
zgodnie z celami wskazanymi w Programie ochrony środowiska. Na zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano zarówno środki pochodzące z opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska, jak i inne środki własne Gminy oraz środki ze źródeł 
zewnętrznych. Gmina prawidłowo obliczała nadwyżki z tytułu dochodów uzyskanych w roku 
poprzednim i dokonywała stosownych wpłat terminowo. 
Sprawozdania OŚ-4g Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w latach 2015-2016 zostały sporządzone rzetelnie oraz 
terminowo przekazane wszystkim wymaganym organom i instytucjom. 
W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na: 
1) nieprawidłowym wydatkowaniu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska w łącznej wysokości 547 009 zł, co stanowiło 7,5% wydatków poniesionych 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie objętym kontrolą, 

2) nieprowadzeniu ewidencji księgowej w sposób pozwalający na zidentyfikowanie 
dochodów i wydatków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

3) nieuchwaleniu gminnego programu ochrony środowiska oraz niesporządzaniu raportu 
z wykonania gminnego programu ochrony środowiska z wymaganą częstotliwością, 

4) nierzetelnym sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g za 2014 r. 

                                                      
1  Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2017 r. W przypadku zagadnień związanych  

z wysokością finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kontrolą objęty jest również okres od 
1 stycznia 2010 r. 

2  Dalej: Urząd Gminy lub Urząd. 
3  Dalej: Wójt. 
4  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
5  Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozumiane jako środki pochodzące z opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, stanowiące odpowiednio dochody gmin i powiatów. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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W ocenie NIK stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że system kontroli zarządczej nie był 
w pełni skuteczny i adekwatny do realizowanych zadań w obszarze objętym kontrolą, 
a ustalone mechanizmy kontroli nie stanowiły wystarczającego zabezpieczenia przed 
ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz adekwatność, skuteczność i efektywność ustalonych 
procedur 

Procedury kontroli zarządczej wprowadzone zostały w Urzędzie Gminy Zabierzów 
zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów z dnia 11 kwietnia 2011 r.6 Kierownicy komórek 
organizacyjnych Urzędu Gminy, realizujących zadania w zakresie związanym 
z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej nałożone na te komórki na 
podstawie obowiązujących regulaminów organizacyjnych Urzędu7 corocznie sporządzali 
w latach 2014-2017 arkusze analizy: 

 ryzyk związanych z wykonywaniem zadań nałożonych na kierowane przez nich komórki,  

 przyczyn i skutków zidentyfikowanych ryzyk, a także proponowane mechanizmy 
kontrolne.  

W analizach tych nie zidentyfikowano ryzyk związanych z finansowaniem ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

W obu zakładowych planach kont obowiązujących w Gminie w latach 2014-20178, nie 
wyodrębniono analitycznych kont dochodów i wydatków ponoszonych ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ewidencja wydatków nie 
umożliwiała na poziomie analitycznym zidentyfikowania wydatków, których źródłem 
finansowania były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w punkcie 4 niniejszego wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 128-164) 

Zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej nałożone 
zostały na pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Zabierzów na podstawie 
przydzielonych im zakresów obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 387-405) 

W wyniku monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli 
zarządczej, prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy w latach 2014-2017, nie 
zidentyfikowano ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w obszarze związanym 
z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nie prowadzone były w tym 
zakresie kontrole wewnętrzne. 

 (dowód: akta kontroli str. 331, 335, 336 i 386) 

Wójt w wyjaśnieniu stwierdziła, że monitorowanie skuteczności kontroli zarządczej 
w zakresie zadań związanych wyłącznie z finansowaniem ochrony środowiska odbywało się 

                                                      
6  Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Zabierzów w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 

Zabierzów. 
7  Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Zabierzów, stanowiące załącznik nr 2 do  

ww. zarządzenia nr 34/2011 Wójta Gminy Zabierzów regulaminami organizacyjnymi Urzędu Gminy 
Zabierzów wprowadzonymi zarządzeniami nr 14/2013 i nr 44/2016 Wójta Gminy Zabierzów odpowiednio  
z dnia 29 stycznia 2013 r. i z dnia 29 lutego 2016 r. Zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska 
w Urzędzie Gminy Zabierzów wykonywane były w latach 2014-2017 przez pracowników Wydziału Finansów  
i Budżetu Urzędu a także komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami ochrony środowiska, w tym: do 
29 lutego 2016 r. przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, a po tym 
terminie przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

8  Plany kont oraz zasady funkcjonowania kont dla budżetu Gminy Zabierzów ustalone w załącznikach nr 2 do 
zarządzeń Wójta Gminy Zabierzów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla 
budżetu Gminy Zabierzów oraz Urzędu Gminy Zabierzów: nr 231/15 z dnia 2 lipca 2012 r. oraz 30 grudnia 
2015 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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w formie ustnej w trakcie cotygodniowych narad w gronie kierownictwa Urzędu Gminy 
Zabierzów. 

(dowód : akta kontroli str. 302) 

Audytor wewnętrzny, zatrudniony w Urzędzie w latach 2014-2017, nie stwierdził w tym 
okresie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie finansowania zadań ochrony 
środowiska oraz gospodarki i żaden z przeprowadzonych audytów nie dotyczył tych zadań. 
Realizacja tych zadań i ich finansowanie ze środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska nie było także przedmiotem żadnej z kontroli wewnętrznych prowadzonych 
w latach 2014-2017, w tym także prowadzonych przez komisje Rady Gminy Zabierzów. 

(dowód : akta kontroli str. 192-230, 331, 336, 386) 

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie było w okresie objętym kontrolą 
NIK kontrolowane przez instytucje zewnętrzne. Kontrola kompleksowa Gminy Zabierzów, 
przeprowadzona w I półroczu 2017 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie 
(RIO) wykazała że ewidencja szczegółowa kont 901 i 902 powinna być prowadzona 
w sposób umożliwiający ustalenie stanu poszczególnych dochodów oraz wydatków budżetu 
według podziałek klasyfikacji. Skarbnik Gminy w wyjaśnieniu przedłożonym inspektorowi 
RIO podał, że w szczegółowości zgodnej z klasyfikacją budżetową, prowadzona jest 
ewidencja dla dochodów (konto 130”D”) i wydatków (konto 130”W”) realizowanych przez 
Urząd Gminy Zabierzów, a w przypadku dochodów i wydatków realizowanych przez inne 
gminne jednostki budżetowe szczegółowość ta zachowana jest przez składane 
sprawozdania Rb-27S i Rb-28 S. Zarządzenie Wójta wprowadzające zasady 
funkcjonowania kont zarówno budżetu Gminy Zabierzów, jak i Urzędu Gminy Zabierzów 
z wymaganą szczegółowością od 1 stycznia 2018 r. zostało wydane 6 października 2017 r.9  

(dowód: akta kontroli str. 6, 165-172) 

Uchwałami Rady Gminy Zabierzów przyjęte zostały do realizacji w latach 2014-2017 cztery 
programy obejmujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,  
tj.: Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020 przyjęta Uchwałą nr LI/457/14 
Rady Gminy Zabierzów z 7 listopada 2014 r., w której w celu usunięcia zidentyfikowanych 
wyzwań rozwojowych wyznaczono 12 kierunków interwencji. Urząd Gminy Zabierzów 
wskazany został jako jednostka: 

a) realizująca sześć kierunków dotyczących : 

 budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

 ograniczenia niskiej emisji przez wdrożenie systemu dotacji do wymiany palenisk 
węglowych/kotłów węglowych,  

 kontynuację i rozwój programu dotacji do inwestycji solarnych w budynkach 
indywidualnych osób fizycznych, 

 opracowanie audytu energetycznego dla Gminy Zabierzów, 

 działania na rzecz tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji publicznej  
z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu publicznego i węzłów 
komunikacyjnych z systemem parkingów typu „park & ride”, 

 kontynuacja działań na rzecz usuwania i utylizacji azbestu. 
b) współrealizująca dwa kierunki, tj.: 

 wspólnie z podmiotami prywatnymi – działania na rzecz 
upowszechnienia/wdrożenia rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, 

 wspólnie z organizacjami pozarządowymi – opracowanie i wdrożenie projektów 
edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 
gminy Zabierzów. 

1) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zabierzów na lata 2012-2015 z perspektywą 
do roku 2019 Rada Gminy Zabierzów przyjęty uchwałą XXXIII/269/13 z dnia 22 marca 
2013 r. W programie tym ustalono cele i kierunki działań średniookresowych, w tym: 
a) priorytetowych, obejmujących: 

                                                      
9  Zarządzenie Nr 188/2017 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 6 października 2017 r. 
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1) ochronę zasobów wodnych, w ramach których wyszczególniono: 

 dwa cele zasadnicze, tj. poprawę stanu jakości wód i zapewnienie 

odpowiedniej jakości wody do picia a także regulację stosunków wodnych  

i zabezpieczenie przed powodzią; 

 kierunki działań wyszczególnione w 9 punktach; 

2) gospodarkę odpadami i jej główny cel, tj. prowadzenie prawidłowej gospodarki 

odpadami komunalnymi i usuwanie azbestu, a także dwa kierunki działań 

obejmujące realizację obu elementów wyszczególnionych w ww. celu, 

3) ochronę zasobów przyrody, w tym terenów zielonych i jej cel, tj. zachowanie 

walorów terenów przyrodniczych i lasów, oraz pielęgnację i rozwój systemu 

zieleni gminnej; 

4) edukację ekologiczną, w ramach której wymieniono 4 kierunki działań 

obejmujące: prowadzenie aktywnych form edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie 

finansowe i merytoryczne tej edukacji, działalność informacyjną i współpracę  

w tym zakresie;  

b) pozostałych działań, w ramach których wymieniono działania w zakresie: 

1) ochrony powietrza, w ramach których wymieniono kierunki działań obejmujące: 

eliminację węgla jako źródła energii poprzez likwidację węglowych kotłów 

domowych, propagowanie i wspieranie finansowe odnawialnych źródeł energii, 

a w szczególności kolektorów słonecznych, ograniczenie emisji ze źródeł 

komunikacyjnych, a także eliminację spalania odpadów i wypalania traw; 

2) redukcji hałasu poprzez modernizację nawierzchni dróg gminnych, wspieranie 

działań w zakresie redukcji hałasu lotniczego i komunikacyjnego, 

3) ochronę gleb i powierzchni ziemi; 

4) pozostałych zagrożeń, w tym w przypadkach wystąpienia poważnych awarii, 

zagrożeń powodziowych i ochronę przed promieniowaniem niejonizującym.  

Opisany podział kierunków działań średniookresowych na priorytetowe i pozostałe nie 
został utrzymany w harmonogramie realizacji działań krótkookresowych, w którym  
w 43 punktach wyszczególnione zostały działania zaplanowane do realizacji w latach 2012-
2015 przez: 

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie – zadań w zakresie dotyczącym 

przyłączenia nowych obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację, 

remonty i bieżące naprawy tych sieci a także rozbudowę przez gminę kanalizacji wód 

opadowych, 

2) gminę – zadań obejmujących regulacje stosunków wodnych i zabezpieczenie przed 

powodzią, 

3) gminę – dwóch zadań w zakresie gospodarki odpadami, w tym ogólnie sformułowane 

zadanie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, a także demontaż i bezpieczne 

składowanie wyrobów zawierających azbest, 

4) gminę we współpracy marszałkiem województwa i starostą – zadań m.in. w zakresie 

ochrony powietrza atmosferycznego, w tym działania w zakresie modernizacji 

i stosowania urządzeń ochrony powietrza, likwidacji kotłów domowych opalanych 

węglem oraz instalowanie kolektorów słonecznych, 

5) gminę we współpracy m.in. z marszałkiem województwa, starostą i GDDKiA – działań 

poprawiających klimat akustyczny, w tym przebudowę i modernizacje nawierzchni dróg 

gminnych, oraz budowę ekranów akustycznych, 

6) gminę we współpracy m.in., starostą i WIOŚ – działań w zakresie ochrony gleb 

i powierzchni ziemi, w tym zabezpieczenie osuwiska w Radwanowicach i likwidację 

dzikich wysypisk śmieci, 

7) m.in. gminę we współpracy m.in. RDOŚ – działań w zakresie ochrony obszarów prawnie 

chronionych, terenów zielonych i leśnych, edukacji ekologicznej a także innych działań, 
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wśród których wymieniono m.in. opracowanie i wdrożenie systemu informacji  

o występowaniu stanów nadzwyczajnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, 

systemu przeciwdziałania powodziowego. 

Terminy realizacji poszczególnych działań ustalone zostały przez podanie  
w ww. harmonogramie roku, w który planowana jest ich realizacja. 
Przed podjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska 
jego projekt został przedstawiony Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej. Obie komisje jednogłośnie 
poparły projekty uchwały Rady Gminy. 
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska został opracowany przez podmiot 
zewnętrzny.  

(dowód : akta kontroli str. 49-111) 

W 2017 r. sporządzony została raport z realizacji Programu ochrony środowiska, w który 
m.in. opisano zakres realizacji tego programu, a także oceniono stopień realizacji zadań 
ustalone wg czterostopniowej skali, tj. 0 – brak realizacji zadania, 1 – zadanie zrealizowane 
częściowo, 2 – zadanie realizowane na bieżąco i 3 – zadanie zrealizowane całkowicie. Na 
podstawie tych ocen stwierdzono, że w latach 2015-2016 podjęto się realizacji  
41 z 45 zadań określonych w Programie ochrony środowiska i zrealizowano całkowicie 30 
zadań, a 11 realizowanych jest na bieżąco. Wg zapisów przedmiotowego raportu, w tym 
zawartych w nim opisów realizacji zadań, ustalenie tych ocen nie było oparte o wskaźniki 
monitorowania realizacji działań określone w Programie ochrony środowiska dla Gminy 
Zabierzów dla 2011 roku. Odniesienia do stopnia realizacji zadań na podstawie mierników 
opisujących stany wyjściowe, podane w Programie ochrony środowiska, nie zawierała także 
zawarta w raporcie ocena realizacji tego programu ani tabela opisująca zmiany  
27 wskaźników w latach 2012-2015, zawarta w część raportu pt. Ocena systemu 
monitoringu, w której nie sformułowano jednak oceny systemu monitoringu. Zawarto w niej 
stwierdzenie, że stan 26 wskaźników poprawił się lub nie uległ zmianie, a 2 wskaźników 
uległ pogorszeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 57-107) 

W Programie ochrony środowiska określono mierniki monitorowania działań oraz stany 
wyjściowe tych mierników w 2011 r. Nie określono natomiast wartości tych mierników 
zaplanowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji działań wskazanych w tym programie. 

(dowód: akta kontroli str. 31-48) 

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

1) Gmina nie opracowała i nie przyjęła programu ochrony środowiska na kolejny okres po 
2015 r. ani nie dokonała aktualizacji istniejącego Programu, mimo że w 2014 r. przyjęto 
Strategię Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020, której cele – stosownie do  
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska10 – powinny 
zostać uwzględnione w programie ochrony środowiska. Poprzednio obowiązująca 
Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów dotyczyła lat 2007-201311. Ponadto Wójt 
zobowiązana została do realizacji uchwały nr XXXIII/269/13 Rady Gminy Zabierzów 
z dnia 22 marca 2013 r., przyjmującej Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Zabierzów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, w którym zawarto 
zobowiązanie do aktualizacji tego programu co 4 lata.  

(dowód : akta kontroli str. 10-13, 30-48) 

Wójt w wyjaśnieniu stwierdziła m.in., że przepisy nie przewidują obowiązku aktualizacji 
gminnych programów ochrony środowiska. Nie ma też określonego terminu, w jakim 
program należy sporządzić. Stwierdziła także, iż z uwagi na powyższe należy uznać,  
że program ochrony środowiska przyjmuje się na czas, w jakim obowiązuje strategia a 
więc 2014-2020 i podała jednocześnie uchwałę Rady Gminy Zabierzów nr LI/457/24 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. (dalej Prawo ochrony środowiska). 
11 Uchwała Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/79/2007 z dnia 14 września 2007 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z 7 listopada 2014 r. W wyjaśnieniach Wójt nie podała przyczyn niezrealizowania 
zobowiązania wynikającego z uchwały Rady Gminy przyjmującej program ochrony 
środowiska, w którym zawarto zobowiązanie do aktualizacji tego programu co 4 lata.  

(dowód : akta kontroli str. 182 i 183) 

2) Gmina nie określiła mierników planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji zadań 
z zakresu ochrony środowiska ani ich wartości. Nie pozwalało to na dokonanie rzetelnej 
analizy i oceny stopnia osiągnięcia celów realizowania tych zadań określonych 
w Programie ochrony środowiska dla Gminy Zabierzów na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019. Niespełnione zostały w związku z tym standardy kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych12, zgodnie z którymi cele i zadania należy 
określać jasno, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych 
mierników.  

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy 
Zabierzów wyjaśniła m.in., że w Programie ochrony środowiska podano jedynie 
proponowany a nie wymagany zestaw wskaźników mogących służyć ocenie realizacji 
tego programu i wykonawca raportu z realizacji tego programu przedstawił dane, które 
były możliwe do porównania w kolejnych latach. 

 (dowód: akta kontroli: str.183, 184) 

3) W latach 2014-2017 Wójt nie zapewniła sporządzania raportu z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Zabierzów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 
2019 co 2 lata, tj. z częstotliwością wymaganą na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska.  

(dowód : akta kontroli str. 10-13) 

Wójt w wyjaśnieniu nie podała przyczyn niesporządzania raportów z realizacji Programu 
ochrony środowiska. Stwierdziła natomiast, że pomimo obowiązku sporządzania raportu 
z realizacji programu ochrony środowiska zasadnym było jego sporządzenie po 
zakończeniu 2015 r. z uwagi na skonkretyzowane zakresy czasowe wdrażania działań 
krótkookresowych oraz celów średniookresowych. Wskazała także na realizację zadań 
krótkookresowych i średniookresowych w sposób dynamiczny oraz stwierdziła, że czas 
sporządzenia raportu nie miał wpływu na sam proces weryfikacji i wdrażania programu, 
o czym świadczy bardzo wysoki stopień jego realizacji w latach 2012-2015. 

(dowód : akta kontroli str. 233-236) 

4) Raport z realizacji Programu Ochrony środowiska opracowany w 2017 r. został 
odebrany przez kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Urzędu Gminy Zabierzów jako wykonany zgodnie z umową oraz z należytą starannością, 
pomimo że nie zawarto w nim oceny realizacji części wskaźników monitorowania 
realizacji działań określonych w Programie ochrony środowiska, w tym m.in.: w zakresie 
ochrony zasobów wodnych: jakości wód podziemnych, stopnia zwodociągowania 
i skanalizowania gminy (w %), stosunku długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej, 
długości sieci kanalizacji deszczowej (opadowej), wskaźników w zakresie ochrony 
przyrody, edukacji ekologicznej (liczby odnawialnych źródeł energii, liczby interwencji 
organów w sprawie wypalania traw i spalania odpadów, długości zmodernizowanych 
dróg), ochrony powierzchni ziemi (liczby i obszarów zabezpieczonych terenów 
osuwiskowych) a także innych działań na rzecz ochrony środowiska. 

(dowód : akta kontroli str. 10-13 31-48, 57-107) 

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Zabierzów 
w wyjaśnieniu stwierdziła m.in., że w Programie ochrony środowiska podano jedynie 
proponowany (a nie wymagany) zestaw wskaźników, a zatem zaproponowane wskaźniki 
mogą (a nie muszą) służyć ocenie realizacji Programu. Wykonawca raportu w swoim 
opracowaniu zamieścił między innymi tabelę – wskaźniki monitoringu, w której w sposób 
precyzyjny ukazał zmiany istotnych parametrów w kolejnych latach. 

(dowód : akta kontroli str. 112, 183-185) 

                                                      
12 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 

sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84). 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Gminy z zakresie ustalania zasad finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. 

 

2. Zapewnienie finansowania zadań związanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną 

Stosownie do art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw13 środki pieniężne z likwidowanego 
gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 151 170 zł zostały 
włączone do budżetu Gminy w 2010 r. Gmina uzyskała w 2010 r. dochody z tytułu opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej wysokości 2 722 432 zł, z których 2 604 332 zł 
stanowiły opłaty za usuwanie drzew i krzewów, a 118 100 zł opłaty za korzystanie ze 
środowiska przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Wszystkie uzyskane 
przez Gminę w 2010 r. środki w łącznej kwocie 2 873 602 zł zostały w tym roku 
wykorzystane.  
W latach 2010-2017 (do końca września) Gmina uzyskała dochody z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w łącznej wysokości 23 898 466 zł, w tym w 2010 w wysokości 
2 722 432 zł, w 2011 r. – 1 647 902 zł, w 2012 r. – 161 265 zł, w 2013 r. – 7 112 400 zł, 
w 2014 r. – 219 718 zł, w 2015 r. – 8 831 159 zł, w 2016 r. – 3 061 056 zł i w 2017 r. (do 
końca września) – 142 376 zł. Dochody te stanowiły w tych latach od 0,12% do 8,89% 
całkowitych dochodów Gminy14.  

(dowód: akta kontroli, str. 241) 

W latach 2014-2017 Gmina nie uzyskiwała wpływów z opłat podmiotów korzystających ze 
środowiska i negatywnie oddziałujących na to środowisko ustalanych decyzjami 
wydawanymi na podstawie art. 362 ust. 3 Prawa ochrony środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 175-180) 

W okresie objętym kontrolą Gmina dwukrotnie przekazała nadwyżkę dochodów, o której 
mowa w art. 404 ust. 1 ustawy POS, w tym w 2014 r. w wysokości 2 673 105,80 zł 
i w 2016 r. w wysokości 4 904 375 zł. 
Wysokość zwrotów wyliczona została w oparciu o wskaźniki średnich krajowych dochodów 
podanymi we wzorach stanowiących załączniki nr 1 do sprawozdań OŚ-4g ustalonych na 
poszczególne lata w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów15, tj. w latach 2014 i 2015, 
na podstawie średnich dochodów na jednego mieszkańca Gminy z poprzednich lat,  
w których osiągano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a w latach 
2016 i 2017 na podstawie średnich dochodów na jednego mieszkańca z poprzednich lat, 
w których złożono załączniki nr 1 do sprawozdań OŚ-4g. Nadwyżki dochodów przekazano 
terminowo, tj. 14 sierpnia 2014 r. i 10 sierpnia 2016 r. Do wyliczenia wysokości nadwyżki 
dochodów w 2014 r. przyjęto liczbę mieszkańców Gminy wykazaną wg stanu na 31 grudnia 
2013 r. w programie komputerowym „Ewidencja Ludności”, a do wyliczeń tych nadwyżek 
w latach 2015- 2017 – liczby ludności Gminy Zabierzów publikowane przez GUS16  

(dowód: akta kontroli, str. 241, 268-271, 381, 382, 425-427) 

                                                      
13 Dz. U. Nr 215, poz. 1664. 
14 W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

stanowiły odpowiednio 3,97%, 2,34%, 0,24%, 8,65%, 0,27%, 8,89%, 2,7%, 012% dochodów całkowitych 
Gminy. 

15 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2015 r. i 15 marca 2016 r. w sprawie określania wzorów 
formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet 
statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystyki publicznej, 
w tym na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 561 ze zm.) i na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 460 ze zm.) 

16 Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Powierzchnia ludności w przekroju terytorialnym …”  
w latach 2014 r., 2015, 2016 (stat.gov.pl/obszary tematyczne/ludność/powierzchnia i ludność w przekroju 
terytorialnym) 
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Gmina w poszczególnych latach okresu 2010-2017 (do końca września) dysponowała pulą 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska17 w wysokościach: 2 873 602 zł 
w 2010 r., 1 647 902 zł w 2011 r., 161 265 zł w 2012 r, 7 112 400 zł w 2013 r., 5 453 981 zł 
w 2014 r.,10 281 234 w 2015 r. 10 954 320 zł w 2016 r. i 3 450 240 zł w 2017 r. (do końca 
września).  

(dowód: akta kontroli, str. 241, 268-271) 

Poza środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina otrzymała 
dotację w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu na zadanie dotyczące montażu na 290 
nieruchomościach systemów energii odnawialnej, w tym w 2015 r. w wysokości 575 864 zł 
oraz w 2016 r w wysokości 1 959 693 zł. Ponadto mieszkańcy dokonali wpłat na realizację 
tego programu w wysokościach 872 770 zł w 2015 r. i 451 444 zł. W 2016 r. Gmina 
otrzymała także dotację z WFOŚiGW w wysokości 1 000 242 zł na budowę 55 miejsc 
postojowych w systemie Park & Ride w Zabierzowie. 

(dowód: akta kontroli, str. 241, 268-271 i 274-276) 

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 
w latach 2014-2017 (do końca września) łącznie 15 614 281 zł, w poszczególnych latach 
ww. okresu w tym w 2014 r. – 1 735 528 zł, tj. 31,8% środków z puli środków pozostających 
w tym roku w dyspozycji Gminy, w 2015 r. – 4 362 286 zł, tj. 42% puli dostępnych środków, 
w 2016 r. – 8 160 984 zł, tj. 74,5% tej puli, a w 2017 r. (do 30 września) – 1 355 483 zł, tj. 
39% puli. 

(dowód: akta kontroli, str. 272) 

Wójt Gminy w wyjaśnieniu stwierdziła m.in., że niewykorzystanie w latach 2014-2016 części 
środków na ochronę środowiska pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
spowodowane było bardzo wysokimi, wcześniej nieplanowanymi wpływami z tego tytułu  
i braku w tych latach możliwości techniczno-organizacyjnych realizacji zadań. 

(dowód: akta kontroli, str. 282, 286 i 287) 

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w latach 2014-2017 Gmina 
Zabierzów wydatkowała środki własne niepochodzące z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska w łącznej wysokości 2 098 951 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 272-278 

Wójt w wyjaśnieniu stwierdziła m.in., że wydatkowanie w latach 2014-2017 środków 
własnych na ochronę środowiska, mimo niewykorzystania części środków pozyskanych 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska spowodowane było niedopuszczalnością 
finansowania niektórych wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

(dowód: akta kontroli, str.282, 287) 

W latach 2014-2017 (do końca września) wystąpiły przypadki wydatkowania przez Gminę 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na cele inne niż ochrona środowiska 
i gospodarka wodna, tj. na: 

 pielęgnację zieleni na działkach leśnych mienia komunalnego, 

 rekompensaty za wpłaty mieszkańców na rozwój kanalizacji,  

 zakupy młodych zajęcy, bażantów, przekazywanych następnie kołom łowieckim. 
Jako zadania z zakresu ochrony środowiska Gmina wykazywała także finansowane ze 
środków własnych zadania dotyczące: 

 wyłapywania na terenie gminy i transport do schroniska bezdomnych zwierząt, 
utrzymywanie ich w schronisku i utylizacja zwłok w razie zgonu, 

 opłaty roczne za umieszczanie urządzeń kanalizacyjnych w pasach drogowych. 
Kwoty wydatków na te zadania opisano w punkcie 3 niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 273-278) 

                                                      
17 Łączne kwoty środków dostępnych w poszczególnych latach, obejmujące: 
– środki z likwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2010 r.), 
– wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, niewykorzystane w latach poprzednich, 
– wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z bieżących lat 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy Zabierzów w zbadanym 
zakresie. 
 

3. Legalność, gospodarność i efektywność wydatkowania 
środków na zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną, w tym środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

W uchwałach budżetowych Gminy na lata 2014-201718 wyodrębniano zadania związane 
z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz kwoty planowanych wydatków na te 
zadania, jednakże nie określano wydatków zaplanowanych do sfinansowania ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 422) 

Skarbnik Gminy w wyjaśnieniach złożonych na podstawie upoważnienia Wójt Gminy 
stwierdził m.in., że w budżecie Gminy Zabierzów realizowanych jest wiele projektów 
związanych z ochroną środowiska, w tym współfinansowanych z WFOŚiGW (program 
PONE), Mechanizmu Szwajcarskiego (instalacja kolektorów słonecznych), a wysokość 
środków na te projekty jest trudna do oszacowania, ponieważ zależy ona od liczby osób 
chętnych do skorzystania.  

(dowód: akta kontroli str. 430, 431) 

W latach 2014-2017 Gmina realizowała zadania krótkookresowe i cele średniookresowe 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w Programie Ochrony 
Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”. Wg oceny zawartej w raporcie 
z realizacji tego programu, sporządzonym w 2017 r., stopień jego zrealizowania 
oszacowany został na poziomie 91,1% i oceniony jako bardzo dobry, a spośród  
45 wyznaczonych w nim zadań 30 zostało wykonanych całkowicie, 11 realizowanych było 
na bieżąco. Nierealizowane wg ustaleń raportu były cztery zadania dotyczące: 

 zabezpieczenia osuwiska w Radwanowicach,  

 wspierania działań na rzecz ochrony powierzchni ziemi, 

 działania edukacyjne w zakresie poprawy stanu klimatu akustycznego, jakości powietrza 
i przeciwdziałania promieniowaniu niejonizojącemu, 

 preferowania mało konfliktowych źródeł lokalizacji źródeł promieniowania 
niejonizującego w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-48, 57-107) 

Wójt – wyjaśniając dlaczego nie zapewniła wdrożenia do realizacji czterech zadań 
określonych w programie ochrony środowiska, mimo niewykorzystania w latach 2014-2016 
części środków finansowych pozostających do dyspozycji Gminy – stwierdziła m.in., że 
mimo braku wskazania w raporcie działania w przedmiotowym zakresie były realizowane, 
w tym: 

 zabezpieczenie osuwiska realizowane będzie w 2017 r. a przesunięcie terminu wynikało 
z wydłużonego uzyskiwania niezbędnych pozwoleń w związku z protestami 
mieszkańców, 

 działania edukacyjne były realizowane przez m.in. przez pracowników Urzędu Gminy, 
sołtysów, a także artykułu prasowe i ogłoszenia w lokalnej prasie, 

 zadanie preferowania małokonfliktowych źródeł lokalizacji źródeł promieniowania 
niejonizującego należy traktować jako zadanie o charakterze ciągłym, realizowanym 
w miarę potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 233-240) 

                                                      
18 Uchwały Rady Gminy Zabierzów: Nr XLI/355/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., Nr III/15/15 z dnia 30 stycznia 

2015 r, Nr XIII/131/15 z dnia 18 grudnia 2015 r., Nr XXVI/277/17 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr XXVI/277/17  
z dnia 27 stycznia 2017 r. 
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Wysokość środków zaplanowanych w budżetach Gminy na lata 2014-2016 i ustalonych 
w planach finansowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej 
była w tych latach zmieniana, w tym m.in. w wyniku: 

 zmniejszenia planu wydatków na odbiór odpadów w latach 2014 i 2015 w związku 
naliczaniem kar umownych za niewłaściwą jakość usług,  

 zwiększania wydatków na nasadzenia i pielęgnację zieleni w latach 2016 i 2017, 

 zwiększenia w latach 2015 i 2016 wydatków na projekt „Instalacji systemów energii 
odnawialnej” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  
a w 2017 r. na realizację projektu „Likwidacja niskiej emisji PONE”. 

(dowód: akta kontroli str. 2264-267) 

Na zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gmina wydatkowała 
w latach 2014 – 2017 (do końca września) łącznie następujące kwoty: 1 735 528 zł, 
4 362 286 zł, 8 160 984 i 1 355 484 zł oraz udzieliła dotacji na realizację tych zadań 
w wysokościach: 132 000 zł 64 845 zł, 821 580 zł i 30 700 zł. W znacznej części wydatki 
Gminy na te zadania sfinansowane zostały z puli środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, które w latach 2014-2017 wynosiły odpowiednio: 1 330 800 zł 
(tj. 77% ogółu wydatków na te cele), 2 387 970 zł (tj. 55%), 2 742 081 zł (tj. 34%),  
836 555 zł, (tj. 62%). Istotne źródło finansowania wydatków na ochronę środowiska 
stanowiło dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę, uzyskane w latach 2015  
i 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
(WFOŚiGW) i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w łącznych wysokościach 
odpowiednio 1 711 262 zł, 4 493 374 zł. 
W latach 2014-2017(do końca września) Gmina wydatkowała środki na zadania: 
1) z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, obejmujące wykonanie prac 

melioracyjnych, w tym m.in. korytkowanie i orurowanie odwodnień i wykonanie 
przepustów,, w tym: 703 099 zł w 2014 r., 1 070 208 zł w 2015 r., 972 386 zł w 2016 r.  
i 494 761 zł; w 2017 r.,  

2) związane z przedsięwzięciami z zakresu gospodarki odpadami, polegającymi na 
sprzątaniu i odbiorze odpadów z przystanków i koszy ulicznych, w wysokościach: 
228 509 zł w 2014 r., 533 907 zł w 2015 r. i 292 753 zł w 2016 r., a także wydatkowała  
w tych latach na ww. przedsięwzięcia środki własne w wysokościach od 37 052 zł do 
383 410 zł19; 

3) ochronę powietrza w formie: dotacji udzielonych 65 mieszkańcom Gminy na 
zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródła energii 
(solary), wkładu własnego Gminy do dofinansowanego ze środków WFOŚiGW 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)20, w ramach którego w 2016 r.  
w 163 domach zainstalowano niskoemisyjnej kotły, a także wkładu własnego Gminy do 
wykonania w latach 2015-2016 systemów solarnych na 290 nieruchomościach 
mieszkańców Gminy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy21, w tym: 
124 000 zł w 2014 r., 64 845 zł w 2015 r., 821 580 zł w 2016 r. i 56 161 zł; w 2017 r.; 

4) ekologiczne formy transportu polegające na budowie 55 miejsc postojowych w systemie 
Park & Ride zrealizowanym w ramach projektu „Zintegrowany węzeł komunikacji 
pasażerskiej w Zabierzowie w wysokości 192 015 zł w 2016 r., 

5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: 166 489 zł w 2014 r., 437 891 zł  
w 2015 r., 399 737 zł w 2016 r. i 277 197 zł; w 2017 r., na roboty zrealizowane na 
podstawie 36 umów na m.in. wycinki topól, ścinki i pielęgnacje drzew na terenie mienia 
komunalnego i w pasach drogowych, nasadzenia drzew na terenach komunalnych, 
odchwaszczanie roślin ozdobnych, usunięcie i zniszczenie rośliny „Barszcz 
Sosnowskiego”, 

                                                      
19 238 704 zł w 2014 r., 50 285 zł w 2015 r., 37 052 zł w 2016 r. i383 410 zł w 2017 r(do końca września). 
20 Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zabierzów na lata 2014-2023 przyjęty uchwałą nr IX/86/15 

Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015 r. 
21  Instalacje dokonywane na podstawie Porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu 

pod nazwą „Instalacje systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj 
na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy z 30 lipca 2010 r. 
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6) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych, 
niepodlegających zwrotowi w wysokości 15 561 zł w 2015 r., w ramach którego przygotowano 
opracowanie niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie programu PONE, 

7) ochronę bioróżnorodności w 2017 r. polegającą na ułatwianiu przemieszczenia się żab 
w czasie ich wiosennych wędrówek godowych przez drogi publiczne, na które w 2017 r. 
wydatkowano w 7 957 zł. 

Innymi zadaniami niezwiązanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 
finansowanymi przez Gminę ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska, były: 

 pielęgnacja zieleni na działkach leśnych mienia komunalnego, na którą wydatkowano 
19 444 zł w 2014 r. i 21 800 zł w 2016 r., 

 rekompensaty za wpłaty mieszkańców na rozwój kanalizacji w wysokości: 83 966 zł 
w 2014 r., 50 223 zł w 2015 r., 38 810 zł w 2016 r. i 14 928 zł; w 2017 r., 

 zakupy młodych zajęcy, bażantów, przekazywanych następnie kołom łowieckim, na 
które wydatkowano: 5 293 zł w 2014 r., 10 359 zł w 2015 r. i 7 200 zł w 2016 r.  

Na inne zadania, wykazane przez Gminę jako związane z ochroną środowiska, 
wydatkowano inne niż pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska środki własne 
Gminy w następujących wysokościach: 
 na wyłapywanie na terenie gminy bezdomnych zwierząt, transport do schroniska, 

utrzymywanie ich w schronisku i utylizacja zwłok w razie zgonu – 144 766 zł w 2014 r., 
179 355 zł w 2015 r., 86 470 zł w 2016 r. i 81 194 zł; w 2017 r., 

 na opłaty roczne za umieszczanie urządzeń kanalizacyjnych w pasach drogowych: 
13 258 zł w 2014 r., 16 717 zł w 2015 r., 3 429 zł w 2016 r. i 16 667 zł; w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 273-278) 

W 2014 r. przeprowadzone zostały 52 postępowania o udzielenie przez Gminę zamówienia 
publicznego, w tym 11 z nich – w trybach ustalonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych22 i 41 postępowań zgodnie z art. 4 ust. 8 tej ustawy. 
W następnych latach liczby udzielanych zamówień wynosiły odpowiednio: 16 i 118 
w 2015 r., 12 i 379 w 2016 r. oraz 8 i 16 w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 341-375) 

Kontrola czterech losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
wykazała, że dwa z nich, prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego w sposób 
zgodny z przepisami Prawa zamówień publicznych. Dwa następne postępowania 
przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą wewnętrzną ustaloną zarządzeniem  
nr 66/2014 Wójta Gminy Zabierzów23. 

(dowód: akta kontroli str. 348-377) 

W latach 2014-2017 na zadania związane z ochroną środowiska Gmina udzieliła 65 dotacji 
sfinansowanych ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym  
w 2014 r. udzieliła 33 dotacje, w 2015r. – 12 dotacji, w 2016 r. – 11 dotacji, a w 2017 r. –  
9 dotacji. Dotacje te udzielone zostały na dofinasowanie instalacji proekologicznego 
systemu grzewczego wykorzystującego energię słoneczną na nieruchomościach 
mieszkańców z terenu Gminy. Analiza siedmiu losowo wybranych akt prowadzonych 
postępowań24 wykazała, że dotacje udzielane były na podstawie zawieranych z tymi 
osobami umów, w których ustalano wysokość udzielonej dotacji, terminy ich wykorzystania 
nie późniejsze niż 31 października każdego z lat 2014-2017, terminy wypłat dotacji 
nieprzekraczające 31 grudnia poszczególnych lat 2014-2017, wynikające z ustalenia 
w umowach terminu złożenia wniosku do 31 października, 30 dniowego terminu na 
dokonanie oględzin zainstalowanego systemu przez przedstawicieli Gminy i 14 dniowego 
terminu dokonania wypłaty dotacji przez Gminę. Dotacje udzielone zostały zgodnie 
z warunkami ustalonym w uchwale nr VIII/47/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 

                                                      
22  Dz. U. z 2015 r. poz. 2134. 
23  Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zabierzów o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro. 
24  Po dwóch postępowań związanych z udzieleniem dotacji w każdym z lat okresu 2014-2016 i jednego 

postępowania dotacji udzielonej w 2017 r.  
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2011 r. zmienionej uchwałami nr XI/113/15 z dnia 30.10.2015 r., nr XIX/201/16 z dnia 
24 czerwca 2016 r, nr XXI/226/16 z 23 września 2016 r. i XXX/313/17 z dnia 26 maja 
2017 r. Wykorzystanie dotacji zgodne z ich przeznaczeniem i wywiązanie się beneficjentów 
ze zobowiązań w tym zakresie ustalonych w zawartych z nimi umowach zweryfikowane 
zostało na podstawie dokumentów przedłożonych w Urzędzie Gminy, a także sprawdzone 
w toku oględzin pracowników Urzędu Gminy, udokumentowanych pisemnie i wykonaną 
dokumentacją fotograficzną  

(dowód: akta kontroli str. 340, 385) 

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

1) W latach 2014 i 2016 Gmina wydatkowała łącznie 41 244 zł na pielęgnację mienia 
komunalnego na działkach leśnych25 oraz w latach 2014-2016 – 22 852 zł na zakup 
bażantów i zajęcy, przekazywanych następnie kołom łowieckim, tj. na zadania, które nie 
zostały wymienione w art. 403 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 294-309, 414-421 

Wójt wyjaśniła, że zadanie związane z działkami leśnymi zakwalifikowano do art. 400a 
ust. 1 pkt 30 Prawa Ochrony środowiska, tj. do zadań związanych ze zwiększeniem 
lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacji tych szkód, 
spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne. W szczególności wskazała, że 
zadanie to obejmuje ochronę i kształtowanie środowiska, a działania z nim związane 
reguluje ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., zobowiązująca właścicieli lasu do 
działań m.in. obejmujących ochronę i kształtowanie środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 284) 

Zadania wymienione w art. 400a 1 pkt 30 nie należały do zadań ochrony środowiska, 
których finansowanie przez gminę z wpływów gminy opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska było dopuszczalne na podstawie art. 403 ust. 2 Prawa ochrony środowiska 

Wójt, wyjaśniając dlaczego zakup zajęcy i bażantów sfinansowano ze środków 
uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stwierdziła, że zadanie to 
wprowadzono w trakcie roku, ponieważ na podstawie informacji łowczych, z którymi 
samorząd współpracuje zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, ustalono braki w populacji 
zwłaszcza młodych osobników zajęcy i bażantów z powodu chorób, lisów i zmniejszenia 
terenów ich bytowania. Wyjaśniając w jakim zakresie realizacja tego zadania przyczyniła 
się do ochrony przyrody Wójt stwierdziła, że ww. zadanie wpłynęło na wzrost liczebności 
zajęcy i bażantów, co stanowi element ochrony bioróżnorodności. 

 (dowód: akta kontroli: str. 310-312) 

NIK zwraca uwagę, że jednym spośród czterech kierunków działań średniookresowych 
dotyczących zasobów i ich ochrony, wymienionych w Programie ochrony środowiska, 
było utrzymanie bioróżnorodności na terenie gminy. Wśród działań wymienionych w tym 
programie nie przewidziano dokonywania zakupów zwierzyny łownej, w tym zajęcy 
i bażantów. Zadania polegające na zapewnianiu właściwej populacji zwierząt nie są 
zadaniami gminy lecz Polskiego Związku Łowieckiego zgodnie z ustawą z dnia  
13 października 1995 r. Prawo łowieckie26. 

2) W latach 2014-2016 wypłacono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zabierzowie 
187 937 zł w ramach przejęcia długów osób fizycznych wobec PUK z tytułu bieżących 
należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do wysokości oznaczonej  
w ugodzie między Gminą a daną osobą27, tj. na zadanie, które nie zostało wymienione  
w art. 403 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska.  

(dowód: akta kontroli: str. 410-413) 

                                                      
25  Stosownie do umów nr ZPR.272.2.122.2014 z dnia 26 marca 2014 r. oraz nr ZPR.272.2.226.2016 z dnia  

14 listopada 2016 r. zakres zleconych robót obejmował: odnowienie, pielęgnacje upraw leśnych, w tym 
wykaszanie traw i odrośli, uprzątanie młodników, wycinki drzew, sadzenie drzew, pozyskanie drewna, 
wykonanie melioracji i innych zabiegów. 

26  Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm. 
27  Umowa zawarta 26 maja 2011 r. pomiędzy Gminą a PUK  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wójt uzasadniając w wyjaśnieniach objęcie rekompensat z tytułu wpłat mieszkańców na 
rozwój kanalizacji w gminie finansowaniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
stwierdziła że wpłaty na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK) stanowiły 
pokrycie kosztów przyłączy dokonywanych nie wprost wykonawcy, ale w formie 
rekompensat za poniesienie tych kosztów. 

 (dowód: akta kontroli: str. 287) 

3) W latach 2014-2016 wydatkowano łącznie 294 976 zł na sfinansowanie różnic pomiędzy 
sumą wpłat mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi 
przez gminę kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, podczas gdy zadania te 
zostały określone w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach28 i winny być finansowane z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, pobranymi od mieszkańców. Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określając stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę m.in. koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa 
w art. 6r ust. 2-2a i 2d ustawy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w myśl art. 6r ust. 2 ww. ustawy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, 
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia 
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi 
administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami komunalnymi. 

(dowód: akta kontroli: str. 278) 

Wójt w wyjaśnieniach stwierdziła, że objęcie różnic pomiędzy wpłatami mieszkańców za 
zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi przez gminę kosztami 
odbioru i zagospodarowania tych odpadów, sfinansowano na podstawie art. 400a ust. 1 
pkt 8 dotyczącego przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, 
bierze pod uwagę m.in. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania.  

 (dowód: akta kontroli: str. 285) 

Z przytoczonych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wynika, że rada gminy zobowiązana jest do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji 
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w oparciu  
w wskazane w ustawie dane), w taki sposób, aby pobrane środki pokrywały rzeczywiste 
koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy. 

4) W toku postępowania OŚ271.2.752.2017 z dnia 4 lipca 2017 r., którego przedmiotem 
było „Opracowanie opinii i ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego drzew, ich wieku 
oraz oceny stanu zagrożenia w postępowaniach administracyjnych Urzędu Gminy 
Zabierzów”, nie sporządzono notatki służbowej potwierdzającej oszacowanie wartości 
zamówienia, wymaganej na podstawie § 2 ust. 6 Zarządzenia Wójta oraz dokumentu 
potwierdzającego wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku zgodnie z § 5  
ust. 1 pkt 3 i § 5 ust. 4 Zarządzenia Wójta29, tj. oferty wybranej spośród trzech ofert 
zawierających cenę, opublikowanych na stronach internetowych, ustalonych 
telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną. W notatce służbowej inspektora 
wykonującego czynności wyboru wykonawcy zapisano, że wyboru tego dokonano 
w wyniku informacji uzyskanych telefonicznie, lecz podano jedynie nazwę firmy, która 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, i nie zawarto informacji o dwóch pozostałych 
oferentach, ich ofertach, w tym cenach usług. Ponadto dokonanie akceptacji wyboru 
dostawcy usług dokonana została na dokumentach innych niż wymienione w § 6 
Zarządzenia Nr 242 Wójta Gminy Zabierzów, ustalającego tryb udzielenia zamówienia.  

(dowód: akta kontroli: str.356-377) 

                                                      
28  Dz. U. z 2017 r. poz. 1289. 
29  Zarządzenie Nr 242/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zabierzów o wartości nieprzekraczającej kwoty 
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Zastępca Wójta wyjaśnił, że zatwierdził dokonanie zakupu, ponieważ nie stwierdził 
nieprawidłowości stanowiących podstawę do niezaakceptowania przedmiotowego 
zamówienia publicznego 

(dowód: akta kontroli str. 378-380) 

Najwyższa Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność 
Gminy w zbadanym zakresie wydatkowania środków na zadania związane z ochroną 
środowiska i gospodarka wodną. 
 

4. Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych dochodów 
pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków na 
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
a także sporządzanie sprawozdawczości statystycznej  
w zakresie gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat 
i kar środowiskowych 

W szczegółowych zasadach rachunkowości oraz planach kont dla budżetu Gminy 
Zabierzów obowiązujących w latach 2014-2017, tj. ustalonych w załącznikach nr 2 do 
zarządzeń Nr 85A/2012 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 lipca 2012 oraz Nr 231/2015 
Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 grudnia 2015 roku, ustalono obowiązek księgowania 
dochodów Gminy Zabierzów na koncie 901 bez wyróżnienia dochodów budżetu gminy 
z tytułu kar i opłat środowiskowych w szczegółowości podawanej w sprawozdaniach  
OŚ-4g30.  
Obowiązku w zakresie pozwalającym na ww. wyróżnienie dochodów nie nałożono także na 
podstawie szczegółowych zasad rachunkowości Urzędu Gminy Zabierzów ustalonych 
w załączniku nr 3 do cytowanych poprzednio zarządzeń Wójta. 

(dowód: akta kontroli str. 128-172) 

Dochody Gminy z opłat i kar środowiskowych nie były księgowane na kontach Gminy 

Zabierzów, tylko na kontach Urzędu Gminy Zabierzów, w tym: 

a)  w latach 2014 i 2015: 

 na koncie 130D dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 

90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska” paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” zaksięgowano dwa spośród 

ośmiu dochodów (wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), 

 na koncie 130D dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem” paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zaksięgowano 

dochody Gminy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów ustalone sześcioma 

decyzjami Wójta na łączną kwotę 8 676 288 zł, 

b) w latach 2016 i 2017 na koncie 130D dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska”, zaksięgowano jedynie w paragrafie 0690 „Wpływy z różnych 

opłat”.  

Nie prowadzono ewidencji księgowej dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 
od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koncie130D Dział 900 
rozdz. 90019 paragrafy: 

 057 „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”, 

                                                      
30  Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, 

przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych”, 

a dochody z kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia w wysokości 

8 195,04 zł, nałożonej na Gminę decyzją Starosty Krakowskiego z 18 kwietnia 2014 r., 

zaksięgowane zostały na koncie Urzędu Gminy 130D 756 75618 049031. W decyzji tej 

Starosta Krakowski orzekł, że karę tę Gmina ma wpłacić na rachunek dochodów Urzędu 

Gminy Zabierzów.  

 (dowód: akta kontroli str. 316-321) 

Wydatki Gminy na ochronę środowiska księgowane były na kontach 130W Urzędu Gminy 
Zabierzów z zastosowaniem podziałek klasyfikacji budżetowej określonych 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., (dział 900 oraz rozdziały m.in.: 
90002. 90003, 90004, 90005,) bez dodatkowych oznaczeń pozwalających na identyfikację, 
które z tych wydatków finansowane były z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 128-164, 324-327) 

Wójt wyjaśniła, że określanie kwot dochodów i wydatków wykorzystywanych na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonywane było 
na podstawie weryfikacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków. Dla umożliwienia 
łatwej i bezspornej identyfikacji tych dochodów i wydatków z nich finansowanych zostanie 
wprowadzona zmiana zasad rachunkowości ustalonych zarządzeniem nr 231/2015 Wójta 
Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 329, 333) 

Sprawozdania OŚ-4g sporządzone za lata 2015 i 2016 zostały rzetelnie, w tym nie 
zawierały błędów formalnych występujących w 2014 r., wynikających z wpisania 
poszczególnych kwot do nieodpowiednich rubryk. 
Sprawozdania OŚ-4g sporządzone w latach 2015 i 2016 oraz załączniki nr 1 do tych 
sprawozdań przekazane zostały WFOŚiGW a także Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Małopolskiego bez przekroczenia terminów. W Gminie brak było natomiast 
udokumentowania terminów przekazania tych sprawozdań i załączników w 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 175-181) 

Wójt wyjaśniła, że dokumenty sprawozdawcze złożone zostały terminowo a brak 
potwierdzeń ich przekazania wynika z zagubienia pocztowych potwierdzeń odbioru 

 (dowód: akta kontroli str. 310, 312) 

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

1) Ewidencja księgowa dochodów Gminy nie była prowadzona w latach 2014-2017 na 
kontach Gminy Zabierzów, tylko na kontach Urzędu Gminy Zabierzów, w sposób 
umożliwiający identyfikację źródeł tych dochodów, jednak bez wyróżnienia dochodów 
budżetu Gminy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w szczegółowości 
pozwalającej na sporządzenie sprawozdań OŚ-4g, tj. w sposób wymagany na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości32. 

(dowód: akta kontroli str. 316-321) 

Wójt w wyjaśnieniu potwierdziła, że prowadzenie ewidencji m.in. dochodów z tytułu opłat 
i kar środowiskowych przy zastosowaniu wyłącznie podziałek klasyfikacji budżetowej nie 
umożliwia sporządzania sprawozdań OŚ-4g. Ich sporządzenie wymaga weryfikacji 
danych. Zapowiedziała także, iż dla umożliwienia łatwej i bezspornej identyfikacji 

                                                      
31  Decyzja OS.III.613.115.2013.ZK Starosty Krakowskiego z 18 kwietnia 2014 r. zawierało postanowienie 

nakazano wpłacenia kary nałożonej na Gminę za wycięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia na 
konto Urzędu Gminy. 

32  Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm. 
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dochodów budżetu zostanie wprowadzona zmiana w zarządzeniu nr 231/2015 Wójta 
ustalającym zasady rachunkowości oraz plan kont dla budżetu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 333) 

2) Sześć pozycji dochodów Gminy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów ustalonych 
decyzjami Wójta na łączną kwotę 8 676 288 zł, spośród sprawdzanych w czasie 
niniejszej kontroli ośmiu pozycji dochodów uzyskanych w latach 2014-2015, nie zostało 
zaksięgowanych na koncie Gminy Zabierzów w podziałce klasyfikacji budżetowej 
zgodnej z ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., 
tj. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90019 „Wpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 
w paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat”, lecz na koncie Urzędu Gminy 130D dział 
756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” paragraf 
0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”. Na koncie130D Dział 900 rozdz. 90019 
paragraf 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych” nie została także zaksięgowana kara za usunięcie drzew, 
zaksięgowana na koncie 130D na podstawie polecenia księgowania z 18 kwietnia 2014r. 

(dowód: akta kontroli str. 319-323) 

Wójt w wyjaśnieniu stwierdziła m.in., że księgowanie w latach 2014 i 2015 części 
dochodów z tytułu opłat za usuniecie drzew i krzewów w dziale 756 rozdz. 75618 
paragraf 0490 wynikało z przyjęcia niewłaściwej interpretacji. W 2015 r. dochody 
zrealizowane w tym roku zostały przeksięgowane i zastosowano prawidłową 
klasyfikację. Kara za usunięcie drzew zaewidencjonowana została w 2014 r. błędnie, co 
nie wpłynęło na prawidłowość sporządzanych sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 334) 

3) Sprawozdanie statystyczne OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej za 2014 r. po dokonanych przez Urząd Gminy 
korektach pomyłek nie zawierało informacji o uzyskaniu dochodów z tytułu kar, mimo że 
w ewidencji księgowej (konto 130D 756 75618 0490) zaksięgowany został dochód 
uzyskany z tytułu kary za usunięcie drzew i krzewów w wysokości 8 195,04 zł. Podana w 
tym sprawozdaniu łączna kwota wpływów w 2014 r. w wysokości 78 319 zł, była 
mniejsza od sumy podanych w tym sprawozdaniu wpływów z opłat za korzystanie ze 
środowiska w wysokości 141 399 zł oraz podanych wpływów (opłat i kar) za usuwanie 
drzew i krzewów j w wysokości 78 319 zł, mimo że ww. wpływy ogółem powinny 
stanowić sumę wszystkich wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych.  

(dowód: akta kontroli str. 177. 322-323) 

Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu w wyjaśnieniu 
stwierdził m.in. że w związku z nieobecnością wójta i zastępcy wójta podpisał korektę 
sprawozdania OŚ-4g zawierającego błędne dane, ponieważ był przekonany, iż 
w skorygowanym sprawozdaniu podległa mu pracownica podała kwoty prawidłowe, 
szczegółowo sprawdzone. 

(dowód: akta kontroli str. 406) 

Najwyższa Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność 
Gminy w zbadanym zakresie ewidencjonowania w księgach rachunkowych dochodów 
i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodną, a także 
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie gospodarowania dochodami 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych. 

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli33, wnosi o: 

1. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Gminy uzyskiwanych z opłat i kar 
środowiskowych w szczegółowości pozwalającej na sporządzanie sprawozdań OŚ-4g 
oraz ewidencjonowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną  
w szczegółowości pozwalającej na identyfikację źródeł finansowania tych wydatków. 

2. Ustalenie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mogą być 
finansowane ze środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
mierników planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tych zadań, a także 
dokonywanie okresowych analiz ich osiągania i ocen i wykonania zadań. 

3. Finansowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tylko 
zadań mieszczących się w katalogu określonym w art. 403 ust. 2 Prawa ochrony 
środowiska. 

4. Ustalenie skutecznych mechanizmów kontroli adekwatnych do ryzyk wystąpienia 
nieprawidłowości, w szczególności opisanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. 

5. Sporządzenie i zatwierdzenie programu ochrony środowiska. 

V. 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 Krakowie. 

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 i 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. 

Kraków, dnia 22 grudnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

Andrzej Trybowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
33  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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