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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/050 – Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Anna Kępa-Biraga, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKR/209/2017 z 31 
października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Dudziński, Wójt Gminy Bolesław 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w okresie objętym kontrolą Gmina Bolesław (Gmina) 
prawidłowo – poza stwierdzonymi przypadkami finansowania środkami z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska3 zadań, które nie mieściły się w katalogu zadań możliwych do 
sfinansowania tymi środkami przez gminę – realizowała zadania związane z finansowaniem 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym w zakresie przeznaczenia tych środków na 
zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz w zakresie sporządzania 
sprawozdań statystycznych.  

Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym ich finansowanie, 
zostały uwzględnione w obowiązujących procedurach kontroli zarządczej, w szczególności 
w regulaminie organizacyjnym, analizowanych obszarach ryzyka oraz w zakresach 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Urzędu. 

Cele i zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziane do realizacji ustalone były 
w gminnym programie ochrony środowiska. Wydatki na zadania związane z ochroną 
środowiska ujęte były w uchwale budżetowej na poszczególne lata w odrębnym załączniku. 
Środki ze zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2009 r. Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska zostały włączone do dochodów budżetu Gminy i przeznaczone na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Począwszy od 2015 r. Gmina była zobowiązana 
do przekazywania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
nadwyżki z tytułu dochodów uzyskanych w roku poprzednim i dokonywała stosownych wpłat 
terminowo. W latach 2014-2016 wydatkowano odpowiednio 44,9%, 40,9% i 31,4% 
dostępnej w danym roku puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska. Niewykorzystane środki przechodziły do puli środków roku następnego. Na 
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano również inne 
środki własne Gminy oraz środki ze źródeł zewnętrznych. 

Planowane i realizowane zadania w ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną służyły poprawie warunków życia ludzi i stanu środowiska. W tym zakresie NIK 
stwierdziła jednak nieprawidłowości polegające na finansowaniu zadań na łączną kwotę 

                                                      
1 Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli. W przypadku zagadnień związanych 

z wysokością finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kontrolą objęto również okres od dnia 1 stycznia 2010 r.  
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

3  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 Prawo ochrony środowiska, 
stanowiące dochody gmin. 

Ocena ogólna2 
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91,4 tys. zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które nie 
były wymienione w katalogu zadań możliwych do sfinansowania z tych środków. 
Stwierdzone nieprawidłowości stanowiły 2,1% wydatków poniesionych z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w okresie objętym kontrolą. 

Sprawozdania OŚ-4g Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej zostały terminowo przekazane wszystkim wymaganym 
organom i instytucjom.  

Zdaniem NIK stwierdzone nieprawidłowości w zakresie finansowania z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska zadań, które nie mieściły się w katalogu zadań możliwych do 
sfinansowania tymi środkami przez gminę mogą stanowić podstawę do oceny, 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 

W Urzędzie zadania związane z ochroną środowiska realizował Referat Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami (Referat Ochrony Środowiska). 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu4 do zadań tego Referatu należało m.in. 
sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, 
orzekanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
sprawy: ochrony wód, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed hałasem, ochrony 
powietrza atmosferycznego, ochrony przyrody i zieleni, leśnictwa i łowiectwa, rolnictwa, 
zapobiegania szkodom w środowisku oraz informacji o środowisku i jego ochronie. 

(dowód: akta kontroli str. 5-33) 

W latach 2014-2017 w Referacie Ochrony Środowiska było zatrudnionych sześć osób, 
w tym jedna osoba od 8 marca 2017 r. oraz jedna osoba do 4 października 2016 r. Zadania 
związane z ochroną środowiska należały do zakresu czynności czterech pracowników tego 
Referatu, w tym kierownika Referatu oraz jednej osoby zatrudnionej od 8 marca 2017 r. 
i jednej osoby zatrudnionej do 4 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 34-48) 

Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesław5 wprowadzono w Urzędzie procedurę kontroli 
zarządczej. Zgodnie z tą procedurą w latach 2014-2017 corocznie dokonywano analizy 
ryzyka m.in. w Referacie Ochrony Środowiska. Analizy ryzyka dokonywano w podziale na 
pięć obszarów działania6 Referatu Ochrony Środowiska oraz występujące w ramach tych 
obszarów zadania i cele do realizacji. Dla poszczególnych obszarów działania 
identyfikowano ryzyko, dokonywano jego oceny (w tym: prawdopodobieństwo, wpływ, 
istotność), wskazywano rodzaj wymaganej reakcji/działania, które podjęto lub należy podjąć 
w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu, proponowane bądź 
istniejące mechanizmy kontrolne, ewentualnie niepodejmowanie działań z uwagi na 
akceptację ryzyka oraz wskazano osoby odpowiedzialne. 

(dowód: akta kontroli str. 49-72) 

Według planu kontroli zarządczej na poszczególne lata 2014-2017 kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska corocznie przeprowadzał kontrole pracy pracowników tego Referatu, 
w tym m.in. w zakresie: wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

                                                      
4  Regulamin Organizacyjny Urzędu wprowadzony zarządzeniem nr 0152/10/2009 Wójta Gminy Bolesław z 13 sierpnia 2009 r. 

oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Bolesław z 29 stycznia 2015 r. 
5  Zarządzenie nr 0152/8/2010 Wójta Gminy Bolesław z 11 października 2010 r., zmienione zarządzeniem nr 11/2013 Wójta 

Gminy Bolesław z 22 sierpnia 2013 r. 
6  Ochrona środowiska, utrzymanie czystości, gospodarka gruntami, geodezja, górnictwo. 
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wydawania decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych, terminy wnoszenia i wysokość tych opłat oraz sposób i termin udostępniania 
pojemników (kontrole w 2014 r. i 2015 r.), wydawania decyzji zobowiązującej do 
przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej (kontrola w 2016 r.) oraz postępowania 
przetargowego na udzielenie zamówienia związanego z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów z nieruchomości zamieszkałych (kontrola w 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 73-87) 

W strukturze organizacyjnej Urzędu nie wyodrębniono komórki lub stanowiska pracy 
odpowiedzialnego za prowadzenie audytu wewnętrznego. W trakcie roku 2017 
(od 30 marca 2017 r.) Gmina Bolesław przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 274 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7 i 1 sierpnia 2017 r. została 
zawarta umowa cywilno-prawna z audytorem na przeprowadzenie audytu wewnętrznego. 
We wrześniu 2017 r. opracowano plan audytu wewnętrznego na rok 2017, w którym ujęto 
zadanie zapewniające „Gospodarka kasowa w jednostkach organizacyjnych Gminy 
w okresie: 2016 r. – III kwartał 2017 r.” Z dniem 27 września 2017 r. Wójt zatwierdził 
program zadania zapewniającego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-33, 292, 750-770) 

W latach 2014-2017 (do 30 września) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bolesław nie 
przeprowadzała kontroli w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w Gminie. Komisja ta zajmowała się sprawami z zakresu ochrony środowiska, np. 
opiniowanie projektów uchwał: w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy; w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy 
kanalizacyjnych; w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.; w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
rozdziału środków z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów transportu 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 293-323 ) 

W latach 2014-2017 w Urzędzie przeprowadzono dwie kontrole dotyczące ochrony 
środowiska: 
1. W okresie od 13 listopada 2015 r. do 1 grudnia 2015 r. Małopolski Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził w Urzędzie kontrolę gospodarki wodno-
ściekowej w zlewniach o złej jakości wód powierzchniowych (okres objęty kontrolą:  
2014 r. i stan aktualny). W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości. 

2. W okresie od 17 października do 5 listopada 2016 r. Małopolski Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska przeprowadził w Urzędzie kontrolę przestrzegania przepisów 
ustawy o odpadach oraz kontrolę wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (okres 
objęty kontrolą: 2012-2015 i okres bieżący). W wyniku kontroli stwierdzono następujące 
naruszenia i nieprawidłowości: 
1) Pracownicy Gminy sporządzili nierzetelnie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach8, za 2014 r.9  

2) Gmina nie udostępniła na stronie internetowej Urzędu wymaganych ustawowo 
informacji. Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli WIOŚ (w dniu rozpoczęcia 
kontroli, tj. 17 października 2016 r.). 

3) Pracownicy Gminy w latach 2013-2016 nie przeprowadzali kontroli w terenie 
u przedsiębiorców wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie 
spełnienia przez nich wymagań określonych w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

4) Gmina nie osiągnęła poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r. i 2014 r. 

                                                      
7  Dz. U. z 2017 r., poz. 2077. 
8  Dz.U. z 2017, poz. 1289. 
9  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mailem z 12 maja 2015 r. zwrócił się do Urzędu Gminy Bolesław  

o sporządzenie korekty przesłanego sprawozdania za 2014 r. Korekta została przesłana do WIOŚ w Krakowie (pismo  
z 3 czerwca 2015 r.) oraz Marszałka Województwa Małopolskiego (pismo z 3 czerwca 2015 r.). 
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Gmina osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r. Osiągnięto 
w latach 2012-2015 poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2016 r. w stosunku do pracowników Urzędu nie 
zastosowano żadnych sankcji (pouczeń, grzywien w drodze mandatu karnego). 

(dowód: akta kontroli str. 88) 

W Strategii Rozwoju Gminy Bolesław na lata 2014-201010 wskazano, że w 2012 r. 
w wydatkach Gminy największy udział miały wydatki związane m.in. z gospodarką 
komunalną i ochroną środowiska – 14,1%. Określono inwestycje realizowane przez Gminę 
w latach 2007-2013, w tym m.in. budowę oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie, 
podając terminy realizacji w latach. Wśród celów operacyjnych w zakresie infrastruktury 
technicznej ujęto m.in. budowę i rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków; modernizację składowiska odpadów na terenie 
Gminy; zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

W przyjętej Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesław na lata 2010-
2013 z perspektywą 2014-201711 ujęto kierunki działań na lata 2010-2013 oraz cele 
średniookresowe do 2017 r. z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami 
wodnymi. Ustalono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań tego Programu, 
w którym ujęto poszczególne działania wskazując: rodzaj działania (w podziale na 
inwestycyjne i pozainwestycyjne), opis przedsięwzięcia, lata realizacji, szacunkowe koszty, 
jednostki realizujące oraz źródła finansowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 89-103, 389-478) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość 
polegającą na niedostosowaniu zakładowego planu kont, stanowiącego jeden z elementów 
polityki rachunkowości w sposób umożliwiający sporządzenie na tej podstawie sprawozdań 
z gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, co zostało 
szczegółowo przedstawione w dalszej części wystąpienia dotyczącej prowadzenia ewidencji 
księgowej i sprawozdawczości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką 
wodną, w tym ich finansowanie, zostały uwzględnione w obowiązujących procedurach 
kontroli zarządczej, w szczególności w regulaminie organizacyjnym, analizowanych 
obszarach ryzyka oraz w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
pracowników Urzędu. Zastrzeżenia NIK w tym zakresie budzi natomiast niedostosowanie 
procedur polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, w sposób zapewniający 
sporządzanie sprawozdań statystycznych na podstawie ewidencji księgowej. 

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

Środki pochodzące z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (GFOŚ) 
w wysokości 1 068,5 tys. zł przekazano na dochody Gminy 7 stycznia 2010 r. Na koniec 
2009 r. GFOŚ nie wykazywał należności i zobowiązań.  

 (dowód: akta kontroli str. 479-491) 

W latach 2010-2017 (do 30 września 2017 r.) Gmina uzyskiwała wpływy z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w wysokości odpowiednio: 5 513 tys. zł, 3 300,7 tys. zł, 
2 561,6 tys. zł, 1 101,2 tys. zł, 2 341,3 tys. zł, 2 474,5 tys. zł, 2 338,8 tys. zł i 1 622,5 tys. zł. 
W latach 2014-2017 środki te stanowiły opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty 
za składowanie odpadów przekazywane przez Marszałka Województwa. W latach 2010-

                                                      
10  Uchwałą nr XXXVI/331/2014 Rady Gminy Bolesław z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Bolesław na lata 2014-2010. 
11  Uchwałą nr XLVI/308/2010 Rady Gminy Bolesław z 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bolesław na lata 2010-2013z perspektywą 2014-2017 oraz Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Bolesław na lata 2010-2013 wraz z programami oddziaływania na środowisko. 
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2013 na wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska składały się powyższe opłaty, 
które wynosiły odpowiednio 5 314,1 tys. zł, 3 299,8 tys. zł, 2 560,6 tys. zł i 1 100,8 tys. zł 
oraz kary za usuwanie drzew i krzewów, które w latach 2010-2012 wynosiły po 0,9 tys. zł, 
a w 2013 r. 0,4 tys. zł.  

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kolejnych latach stanowiły 19,6%, 
12,3%, 10,1%, 4,2%, 7,9%, 7,3%, 6,4% i 5,6% dochodów Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 104-114,125) 

W latach 2015-2017 Gmina przekazywała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) nadwyżkę, o której mowa w art. 404 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska12, w wysokościach 
odpowiednio: 1 065,1 tys. zł, 1 276,1 tys. zł i 1 243,8 tys. zł. W 2014 r. Gmina nie była 
zobowiązana do przekazania nadwyżki – nie wystąpiła nadwyżka za 2013 r. 

W latach 2015-2017 dokonując wyliczenia nadwyżki za poszczególne lata okresu 2014-
2016 (w załącznikach nr 1 do sprawozdań za kolejne lata) Gmina przyjęła średnią krajową 
dochodów gmin dla roku, za który była wyliczana nadwyżka.  
Nadwyżkę za lata 2014-2016 przekazano terminowo. 

(dowód: akta kontroli str. 104-112, 115-117, 126-134) 

W okresie 2010-2017 (do 30 września) w poszczególnych latach Gmina dysponowała 
następującą pulą środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska13: 2 753,8 tys. zł, 
0 tys. zł, 852,9 tys. zł, 73,5 tys. zł, 2 341,3 tys. zł, 2 698,3 tys. zł, 2 220,2 tys. zł i 1 499,5 tys. 
zł. 

W kolejnych latach okresu 2010-2017 (do 30 września) Gmina dysponowała innymi 
wpływami niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonymi na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gmina dysponowała 
środkami, których źródłem wpływów były: 

 środki własne (z wyłączeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływów 
wskazanych w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4g (w przypadku sprawozdania za 2016 r. 
w wierszu 7), które wyniosły odpowiednio: 0 tys. zł, 974,4 tys. zł, 0 tys. zł, 494,1 tys. zł, 
378,8 tys. zł, 388,7 tys. zł, 507,6 tys. zł, 376,3 tys. zł; 

 środki pochodzące z innych źródeł, z wyjątkiem wpływów wskazanych w wierszu 6 
sprawozdania OŚ-4g (w przypadku sprawozdania za 2016 r. w wierszu 7) wyniosły 
odpowiednio: 560,8 tys. zł, 31,7 tys. zł, 0 tys. zł, 0 tys. zł, 598,7 tys. zł, 868,5 tys. zł, 
26,2 tys. zł i 33,5 tys. zł. Dotacja z WFOŚiGW14 (dotacja na zieloną kolonię) wyniosła 
odpowiednio w latach 2010-2011: 12,8 tys. zł, 11,7 tys. zł, a w latach 2014-2017 
(do 30 września): 16,1 tys. zł, 16 tys. zł, 18 tys. zł i 16,4 tys. zł. Środki UE w ramach 
programu PROW w 2010 r. wyniosły 543 tys. zł, a w latach 2014-2015 odpowiednio: 
581,6 tys. zł i 840,7 tys. zł. Środki UE w ramach programu POIŚ (gospodarka 
niskoemisyjna) w 2015 r. wniosły 11,8 tys. zł, a w ramach programu LIFE-IP 
MAŁOPOLSKA (program ochrony powietrza) w latach 2016-2017 (do 30 września) 
wyniosły odpowiednio: 8,2 tys. zł i 17,1 tys. zł. Dotacja powiatu olkuskiego w latach 
2010-2011 (dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych) wyniosła 
odpowiednio: 5 tys. zł i 20 tys. zł, a w 2014 r. dotacja na utrzymanie zieleni wyniosła 
1 tys. zł; 

 wpływy wskazane przez gminę w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4g (w przypadku 
sprawozdania za 2016 r. w wierszu 7), w tym środki, o których mowa w art. 362 ust. 3 
Prawa ochrony środowiska, wyniosły w 2017 r. (do 30 września) 87,3 tys. zł i stanowiły 
dopłaty rodziców do wyjazdu dzieci na zieloną szkołę. 

(dowód: akta kontroli str. 104-114, 126-133) 

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kolejnych latach okresu 
2014-2017 (do 30 września) Gmina wydatkowała łącznie (tj. z dostępnej w danym roku puli 

                                                      
12  Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm. – dalej: Prawo ochrony środowiska. 
13  Pula środków rozumiana jako suma wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i niewykorzystanych środków 

z lat ubiegłych pomniejszona o podlegającą przekazaniu do WFOŚiGW nadwyżkę dochodów z ww. tytułu. 
14  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 



 

7 

środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ze środków własnych 
Gminy oraz z innych źródeł): 

 w 2014 r. – 2 029,9 tys. zł, z tego: 1 052,4 tys. zł z puli środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska jaką w danym roku dysponowała Gmina; 378,8 tys. zł 
ze środków własnych Gminy, z wyłączeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
oraz wpływów wskazanych w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4g; 598,7 tys. zł z innych 
źródeł (w tym: 16,1 tys. zł dotacji z WFOŚiGW, 581,6 tys. zł środków UE w ramach 
programu PROW oraz 1 tys. zł dotacji z powiatu olkuskiego na utrzymanie zieleni), 
z wyjątkiem wpływów wskazanych w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4g; 

 w 2015 r. – 2 797,9 tys. zł, z tego: 1 540,7 tys. zł z puli środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska jaką w danym roku dysponowała Gmina; 388,7 tys. zł 
ze środków własnych Gminy, z wyłączeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
oraz wpływów wskazanych w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4g; 868,5 tys. zł z innych 
źródeł (w tym: 16 tys. zł dotacji z WFOŚiGW, 840,7 tys. zł środków UE w ramach 
programu PROW oraz 11,8 tys. zł środków UE w ramach programu POIŚ /gospodarka 
niskoemisyjna/), z wyjątkiem wpływów wskazanych w wierszu 6 sprawozdania OŚ-4g; 

 w 2016 r. – 1 633,4 tys. zł, z tego: 1 099,6 tys. zł z puli środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska jaką w danym roku dysponowała Gmina; 507,6 tys. zł 
ze środków własnych Gminy, z wyłączeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
oraz wpływów wskazanych w wierszu 7 sprawozdania OŚ-4g; 26,2 tys. zł z innych 
źródeł (w tym: 18 tys. zł dotacji z WFOŚiGW oraz 8,2 tys. zł środków UE w ramach 
programu LIFE-IP MAŁOPOLSKA /program ochrony powietrza/), z wyjątkiem wpływów 
wskazanych w wierszu 7 sprawozdania OŚ-4g; 

 w 2017 r. (do 30 września) – 1 109,2 tys. zł, z tego: 612,1 tys. zł z puli środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska jaką w danym roku 
dysponowała Gmina; 376,3 tys. zł ze środków własnych Gminy, z wyłączeniem opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływów wskazanych w wierszu 7 
sprawozdania OŚ-4g; 33,5 tys. zł z innych źródeł (w tym: 16,4 tys. zł dotacji 
z WFOŚiGW oraz 17,1 tys. zł środków UE w ramach programu LIFE-IP MAŁOPOLSKA 
/program ochrony powietrza/), z wyjątkiem wpływów wskazanych w wierszu 7 
sprawozdania OŚ-4g; 87,3 tys. zł ze środków wskazanych przez gminę w wierszu 7 
sprawozdania OŚ-4g (środki te stanowiły dopłaty rodziców do wyjazdu dzieci na zieloną 
szkołę). 

Wysokość środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym 
również ze środków niewykorzystanych w latach poprzednich) niewykorzystanych 
w poszczególnych latach okresu 2014-2017 (do 30 września) wyniosła odpowiednio: 
1 288,9 tys. zł, 2 222,7 tys. zł, 2 396,8 tys. zł i 2 131,1 tys. zł. Niewydatkowanie na ochronę 
środowiska i gospodarkę wodą całej dostępnej puli środków w poszczególnych latach 
wynikało z gromadzenia przez Gminę środków na budowę kanalizacji sanitarnej. 

W latach 2014-2017 (do 30 września) Gmina wydatkowała na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną środki własne (poza środkami z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska) w wysokości odpowiednio: 378,8 tys. zł, 388,7 tys. zł, 507,6 tys. zł 
i 376,3 tys. zł. Wydatkowano środki własne w sytuacji, gdy Gmina nie wydatkowała całej puli 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ponieważ pokrywano 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Ponadto wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
były wyższe niż pierwotnie planowano. 

(dowód: akta kontroli str. 104-112, 118) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym zakresie. Ocena cząstkowa 



 

8 

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

W podejmowanych uchwałach budżetowych na poszczególne lata okresu 2014-2017 
określano wysokość wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska 
(w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej15). Wydatki ujmowano w podziałkach 
klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) z wyodrębnieniem wydatków majątkowych 
i bieżących, w tym m.in. wydatki majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód 
oraz wydatki majątkowe na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. W gminnym 
programie ochrony środowiska ujęto m.in. budowę kanalizacji na terenie Gminy oraz 
ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację i eliminację palenisk domowych opalanych 
węglem lub koksem. 

Komisja Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław 
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał budżetowych Gminy na poszczególne lata 
w okresie 2014-2017. 

W uchwałach budżetowych na poszczególne lata 2014-2017 w ramach wydatków na 
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) zaplanowano wydatki na: 
gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001), gospodarkę odpadami (rozdz. 90002), 
oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003), utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 
90004), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005), oświetlenie ulic, 
placów i dróg (rozdz. 900015) oraz pozostałą działalność (rozdz. 90095).  

W załączniku do uchwały budżetowej na poszczególne lata 2014-2017 przedstawiono 
planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu na 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony 
wód – rozdz. 90001) oraz ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005). 

 (dowód: akta kontroli str. 135-200, 205-214, 389-478) 

Na zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2014-2017 
(do 30 września) Gmina wydatkowała odpowiednio: 2 020,1 tys. zł, 2 670,4 tys. zł, 
1 576,6 tys. zł i 1 104,2 tys. zł ze środków pozyskanych z różnych źródeł. Na dotacje 
wydatkowano w tym okresie odpowiednio: 9,8 tys. zł, 127,6 tys. zł, 56,8 tys. zł i 5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 201-204, 215-217) 

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w następujących kwotach: 

 w 2014 r. – 1 052,4 tys. zł, z tego: 1 042,6 tys. zł na zadania własne i 9,8 tys. zł na 
dotacje; 

 w 2015 r. – 1 540,7 tys. zł, z tego: 1 413,1 tys. zł na zadania własne i 127,6 tys. zł na 
dotacje; 

 w 2016 r. – 1 099,6 tys. zł, z tego: 1 042,8 tys. zł na zadania własne i 56,8 tys. zł na 
dotacje; 

 w 2017 r. (do 30 września) – 612,1 tys. zł, z tego: 607,1 tys. zł na zadania własne i 5 tys. 
zł na dotacje. 

W latach 2014-2017 (do 30 września) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
wydatkowano na: 

 zadania w zakresie ochrony wód w łącznych kwotach odpowiednio: 269,4 tys. zł (z tego: 
1,8 tys. zł na dotacje oraz 267,6 tys. zł na zadania własne Gminy), 391,6 tys. zł (z tego: 
112 tys. zł na dotacje oraz 279,6 tys. zł na zadania własne Gminy), 900,8 tys. zł (z tego: 
33,8 tys. zł na dotacje oraz 867 tys. zł na zadania własne Gminy) i 509,8 tys. zł (z tego: 
3 tys. zł na dotacje oraz 506,8 tys. zł na zadania własne Gminy); 

                                                      
15  Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (środki wydatkowane na zadania 
własne Gminy) w kwotach odpowiednio: 82,2 tys. zł, 73,5 tys. zł, 76,7 tys. zł oraz 
35,6 tys. zł; 

 ochronę powietrza w kwotach odpowiednio: 8 tys. zł (dotacje); 37,2 tys. zł (z tego: 
15,6 tys. zł na dotacje oraz 21,6 tys. zł na zadania własne Gminy), 23 tys. zł (dotacje) 
oraz 3,6 tys. zł (z tego: 2 tys. zł na dotacje oraz 1,6 tys. zł na zadania własne Gminy); 

 przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (środki wydatkowane na zadania własne 
Gminy) w kwotach odpowiednio: 44,3 tys. zł, 52,8 tys. zł, 63,3 tys. zł oraz 35,1 tys. zł; 

 profilaktykę zdrowotną dzieci (środki wydatkowane na zadania własne Gminy) 
w kwotach odpowiednio: 18,2 tys. zł, 18,5 tys. zł, 20,4 tys. zł oraz 17,2 tys. zł; 

 współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych 
niepodlegających zwrotowi (środki wydatkowane na zadania własne Gminy): w 2014 r.  
w kwocie 553,9 tys. zł oraz w 2015r. w kwocie 959 tys. zł; 

 inne zadania służące ochronie środowiska (środki wydatkowane na zadania własne 
Gminy) w kwotach odpowiednio: 76,4 tys. zł, 8,1 tys. zł, 15,4 tys. zł oraz 10,7 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 119-123) 

W latach 2014-2017 (do 30 września) Gmina nie uzyskiwała wpływów z tytułu art. 362 ust. 3 
Prawa ochrony środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 126-133, 281) 

W wyniku wydatkowania środków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką 
wodną (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) osiągnięto 
następujące efekty: 

 w ramach zadań związanych z ochroną wód: 

 w 2014 r.: wykonano kanalizację sanitarną w Gminie, zmodernizowano 
przepompownie, wykonano wirówkę do odwadniania osadów ściekowych wraz ze 
stacją polielektrolitu, zakupiono maszyny i urządzenia do świadczenia usług 
kanalizacyjnych, przyłączono toaletę publiczną do sieci wodociągowej, 
zmodernizowano sieć kanalizacji w Gminie, dokonano oceny wpływu wody na stan 
działki, udzielono dotacji na przyłącza kanalizacyjne mieszkańców do dwóch 
nieruchomości, zaktualizowano kosztorysy dotyczące kanalizacji sanitarnej, nadzór 
inwestorski w ramach realizacji małej architektury wokół stawu w Podlipiu; 

 w 2015 r.: wykonano kanalizację sanitarną, wirówkę do odwadniania osadów 
ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu, wykonano szafę sterowniczą, pompy, 
zmodernizowano sitopiaskownik, zabudowano sterownię, zakupiono dwa samochody 
(samochód ciężarowy Peugeot Boxer i Fiat Doblo), zakupiono urządzenie 
wysokociśnieniowe, udzielono mieszkańcom dotacji na przyłącza kanalizacyjne (193 
przyłączy). Samochody zostały zakupione przez Gminny Zakład Oczyszczania 
Ścieków (samorządowa jednostka budżetowa) za łączną kwotę 49,9 tys. zł 
(samochód FIAT 13,5 tys. zł oraz samochód PEUGEOT 35,6 tys. zł oraz 
ubezpieczenie OC samochodu FIAT 0,4 tys. zł, opłata rejestracyjna samochodu FIAT 
0,2 tys. zł oraz opłata rejestracyjna samochodu PEUGEOT 0,2 tys. zł). Według 
dokumentów źródłowych samochód PEUGEOT został zakupiony dla potrzeb 
oczyszczalni ścieków – pogotowie kanalizacyjne – do przewozu myjki ciśnieniowej, 
do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Gminy, a samochód FIAT dla potrzeb biura 
i oczyszczalni ścieków w celu: odczytywania wodomierzy w firmach, pomiarów 
gruntów w celu wykonania końcówek sieci, odbioru przyłączy przed podpisaniem 
umowy, stwierdzenia zasadności wezwania pogotowia kanalizacyjnego; 

 w 2016 r.: zmodernizowano sitopiaskownik, wykonano kanalizację sanitarną, 
adaptację samochodu ciężarowego na samochód specjalistyczny do czyszczenia 
ciągów kanalizacyjnych (samochód PEUGEOT zakupiony w 2015 r.), wykonano sito 
spiralne przy stacji zlewczej, wykonano rurociąg tłoczny, zakupiono dmuchawę, 
dokonano zakupów inwestycyjnych (m.in. pompa), udzielono mieszkańcom dotacji 
na przyłącza kanalizacyjne (55 przyłączy) oraz przepompownie (2 szt.), wykonano 
analizę wód podziemnych, wykonano odwodnienie budynku OSP Podlipie; 

 w 2017 r. (do 30 września): zmodernizowano przepompownię, zakupiono 
wyposażenie do przepompowni, wykonano kanalizację sanitarną, wykonano 
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kanalizację deszczową remizy OSP w Podlipiu, rozbudowano oczyszczalnię ścieków 
Laski, dokonano zakupów inwestycyjnych (m. in. pompy), udzielono mieszkańcom 
dotacji na przyłącza kanalizacyjne (5 przyłączy);  

 w ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami zrealizowano następujące 
zadania: 

 w 2014 r.: odbiór i składowanie odpadów azbestowych (88,3 Mg), zakup 9 szt. 
i remont 5 szt. koszy na śmieci, likwidacja 9 szt. dzikich wysypisk na działkach 
gminnych, oczyszczanie terenów Gminy Bolesław16, prowadzenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów;  

 w 2015 r.: odbiór i składowanie odpadów azbestowych (75,14 Mg), zakup 10 szt. 
i remont 18 szt. koszy na śmieci, likwidacja 12 szt. dzikich wysypisk na działkach 
gminnych, oczyszczanie terenów Gminy Bolesław; 

 w 2016 r.: odbiór i składowanie odpadów azbestowych (94,86 Mg), likwidacja 3 szt. 
dzikich wysypisk na działkach gminnych, oczyszczanie terenów Gminy Bolesław,  

 w 2017 r. (do 30 września): odbiór i składowanie odpadów azbestowych (32,62 Mg), 
likwidacja 2 szt. dzikich wysypisk na działkach gminnych, oczyszczanie terenów 
Gminy Bolesław; 

 w ramach zadań związanych z ochroną powietrza zrealizowano następujące zadania: 

 w 2014 r.: udzielono mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ciepła (4 kotły); 

 w 2015 r.: udzielono mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ciepła (8 kotłów), audyt 
energetyczny Urzędu – dokumentacja projektowa, opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław w ramach działania 9.3. – Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX, 

 w 2016 r..: udzielono mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ciepła (12 kotłów), 
projekt LIFE IP MALOPOLSKA – Program ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego; 

 w 2017 r. (do 30 września): udzielono mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ciepła 
(1 kocioł), opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu „Wymiana przestarzałych 
kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach 
Bukowno, Klucze i Bolesław”, projekt LIFE IP MALOPOLSKA – Program ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego; 

 w ramach przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody zrealizowano następujące 
zadania: 

 w 2014 r.: nasadzenia roślin, zwalczanie rdestowca, koszenie trawy; 

 w 2015 r.: nasadzenia roślin, koszenie trawy, wycinka drzew; 

 w 2016 r.: nasadzenia roślin, koszenie trawy, wycinka drzew; 

 w 2017 r. (do 30 września): nasadzenia roślin, koszenie trawy, wycinka drzew;  

 na zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci: 

 w 2014 r.: wyjazd 60 dzieci ze szkół podstawowych na „Zieloną Kolonię”17; 

 w 2015 r.: wyjazd 59 dzieci ze szkół podstawowych na „Zieloną Kolonię”; 

 w 2016r.: wyjazd 68 dzieci ze szkół podstawowych na „Zieloną Kolonię”; 

 w 2017 r. (do 30 września): wyjazd 73 dzieci ze szkół podstawowych na „Zieloną 
Kolonię”; 

 w ramach współfinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków 
unijnych niepodlegających zwrotowi zrealizowano następujące zadania: 

 w 2014 r.: mała architektura wokół stawu w Podlipiu (dostawa i montaż 46 kpl. ławek 
oraz 13 szt. koszy na śmieci), kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gminy; 

                                                      
16  Według zawartych umów usługa w zakresie oczyszczania terenów Gminy obejmowała: wywóz i pozbywanie się 

niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz oczyszczanie powierzchni w promieniu 2 m wokół kosza; 
oczyszczanie przystanków (w tym omiatanie, usuwanie odpadów, liści); zbieranie luźno rozrzuconych odpadów  
w Bolesławiu centrum z chodników, parkingów, trawników i klombów; oczyszczanie chodników i parkingów w Bolesławiu 
centrum; oczyszczanie drogi w Krzykawce (o pomnika Fr. Nullo); sprzątanie odpadów stałych z poboczy dróg gminnych na 
szer. 1,5 m z obu stron; oczyszczanie (w tym omiatanie alejek, zbieranie luźno rozrzuconych odpadów, grabienie liści) 
terenu parku w Bolesławiu; oczyszczanie (w tym omiatanie alejek, zbieranie luźno rozrzuconych odpadów, grabienie liści)  
z terenu skwerku w Bolesławiu; odbiór zebranych śmieci w workach 120 l w ilości ok. 50 po organizowanej akcji „Sprzątanie 
Świata” (w 2014 r.); posezonowa likwidacja kwiatów z kwietnika znajdującego się na skwerku w Bolesławiu (od 2015 r.); 
likwidacja dzikich wysypisk; ustawienie kontenera na odpady o poj. 1,1 m3. 

17  Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska latach 2014-2016 były przekroczone wartości normatywne dla 
pyłu PM 10 oraz w 2015 r. i 2016 r. dla benzoalfapirenu.  
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 w 2015 r.: kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gminy, sitopiaskownik; 

 w ramach innych zadań służących ochronie środowiska zrealizowano następujące 
zadania: 

 w 2014 r.: wydatki na elektroniczne znakowanie psów, kastrację kotów i psów, 
sterylizację kotek i suk, usypianie ślepych miotów, wyłapywanie i przewożenie 
zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt, opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami w schronisku, zbieranie martwych zwierząt, zakup materiału 
zarybieniowego do stawów na terenie Gminy, wydatki na transport i przyjęcie 
rannego bociana, zakup karmy dla gołębi pocztowych, zakup paszy, owsa, 
kukurydzy dla kół łowieckich działających na terenie Gminy; 

 w 2015 r.: zbieranie martwych zwierząt, zakup materiału zarybieniowego do stawów 
na terenie Gminy, zakup karmy dla gołębi pocztowych, zakup paszy, owsa, 
kukurydzy dla kół łowieckich działających na terenie Gminy; 

 w 2016 r.: zbieranie martwych zwierząt, zakup materiału zarybieniowego do stawów 
na terenie Gminy, wykonanie koszy, osłonek na drzewa, zakup paszy, owsa, 
kukurydzy dla kół łowieckich działających na terenie Gminy;  

 w 2017 r (do 30 września: zbieranie martwych zwierząt, zakup materiału 
zarybieniowego do stawów na terenie Gminy, wykonanie koszy, osłonek na drzewa, 
opiekę nad bocianem białym, zakup karmy dla gołębi pocztowych, zakup paszy, 
owsa, kukurydzy dla kół łowieckich działających na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 492-709, 744-749, 771-778) 

W latach 2014-2017 (do 30 września) w Urzędzie przeprowadzono postępowania 
o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wydatków na zadania związane z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych18. Udzielano także zamówień, których wartość nie 
przekraczała kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W wyniku analizy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego19 przeprowadzonego w 2016 r. oraz czterech zamówień udzielonych 
według procedur wewnętrznych Urzędu nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 710-743) 

W latach 2014-2017 (do 30 września) Gmina Bolesław udzieliła następujących dotacji ze 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 

 w 2014 r. na kwotę 9,8 tys. zł, z tego: 

 zawarto 4 umowy dotacji na wymianę starego źródła ciepła c.o. w budynku/lokalu 
mieszkalnym na nowe źródło ciepła c.o. – kwota udzielonych dotacji wyniosła 
8 tys. zł; 

 zawarto 4 umowy dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza 
kanalizacyjnego – kwota wykorzystanych w 2014 r. dotacji wyniosła 1,8 tys. zł 
(3 umowy), a w jednym przypadku w 2014 r. nastąpił zwrot dotacji w kwocie 
0,6 tys. zł. Ponadto w 2015 r. nastąpił zwrot dotacji 0,6 tys. zł wraz z odsetkami 
w wysokości 0,01 tys. zł z tytułu 1 umowy; 

 w 2015 r. na kwotę 127,6 tys. zł, z tego: 

 zawarto 8 umów dotacji na wymianę starego źródła ciepła c.o. w budynku/lokalu 
mieszkalnym na nowe źródło ciepła c.o. – kwota udzielonych dotacji wyniosła 
15,6 tys. zł; 

 zawarto 199 umów dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza 
kanalizacyjnego – kwota wykorzystanych dotacji wyniosła 112 tys. zł (193 umowy), 
a w przypadku 6 umów w 2015 r. nastąpił zwrot dotacji w łącznej wysokości 
3,3 tys. zł (w przypadku 1 umowy nastąpił zwrot z odsetkami w wysokości 
0,01 tys. zł); 

 w 2016 r. na kwotę 56,8 tys. zł, z tego: 

                                                      
18  Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. 
19  Przedmiot zamówienia: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Bolesław w 2017 r. 
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 zawarto 12 umów dotacji na wymianę starego źródła ciepła c.o. w budynku/lokalu 
mieszkalnym na nowe źródło ciepła c.o. – kwota udzielonych dotacji wyniosła  
23 tys. zł; 

 zawarto 59 umów dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza 
kanalizacyjnego – kwota wykorzystanych dotacji wyniosła 29,8 tys. zł (55 umów), 
a w przypadku 4 umów nastąpił zwrot dotacji w łącznej kwocie 2,4 tys. zł, w tym 
w 2016 r. 1,2 tys. zł (2 umowy) oraz w 2017 r. 1,2 tys. zł (2 umowy, a w przypadku 
1 umowy nastąpił zwrot z odsetkami w wysokości 0,03 tys. zł); 

 zawarto 2 umowy dotacji na zakup i montaż przydomowej przepompowni ścieków 
w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego – kwota wykorzystanych dotacji 
wyniosła 4 tys. zł; 

 w 2017 r. (do 30 września) na kwotę 5 tys. zł, z tego: 

 zawarto 5 umów dotacji na wymianę starego źródła ciepła c.o. w budynku/lokalu 
mieszkalnym na nowe źródło ciepła c.o. – kwota udzielonych dotacji (do 30 września 
2017 r.) wyniosła 2 tys. zł (rozliczenie z tytułu 1 umowy). Do dnia 30 listopada 2017 r. 
rozliczono jeszcze jedną umowę dotacji na kwotę 2 tys. zł, a pozostałe 3 umowy 
pozostały nierozliczone. Ponadto na podstawie wniosków z 28 września 2017 r. 
i 26 października 2017 r. zawarto umowy odpowiednio dnia 4 października 2017 r. 
i 2 listopada 2017 r.; 

 zawarto 5 umów dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza 
kanalizacyjnego – kwota udzielonych dotacji (do 30 września 2017 r.) wyniosła  
3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 201-204, 215-217) 

W latach 2014-2017 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały określające zasady udzielania 
dotacji celowych: 

 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław 
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.20; 

 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych21; 

 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu 
i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza 
kanalizacyjnego do nieruchomości22. 

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
(dowód: akta kontroli str. 218-280) 

Na próbie czterech dotacji udzielonych przez Gminę Bolesław w latach 2014-2017 
stwierdzono, że: 

 dotacje zostały udzielone – zgodnie z art. 403 ust. 4 Prawa ochrony środowiska – 
czterem osobom fizycznym (w tym jednej osobie fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą) na: budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego oraz 
podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (0,6 tys. zł w 2014 r.), wymianę starego źródła 
ciepła c.o. w budynku mieszkalnym na nowe źródło ciepła c.o. (2 tys. zł w 2015 r.), 
zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach budowy przyłącza 
kanalizacyjnego do nieruchomości (2 tys. zł w 2016 r.) oraz wymianę starego źródła 
ciepła c.o. w budynku mieszkalnym na nowe źródło ciepła c.o. (2 tys. zł w 2017 r.); 

 udzielenie dotacji następowało na podstawie umowy zawartej przez Gminę z osobami 
dotowanymi; 

 dotacje były udzielone zgodnie z warunkami określonymi w uchwałach Rady Gminy, 
określających warunki udzielania dotacji; 

 środki z dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem; 

                                                      
20  Uchwały Rady Gminy Bolesław: nr XXXV/318/2014 z 11 lipca 2014 r. (uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania 

osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.), 
nr VIII/59/2015 z 8 czerwca 2015 r., nr XI/77/2015 z 22 września 2015 r. oraz nr XXVI/246/2016 z 28 grudnia 2016 r. 

21  Uchwały Rady Gminy Bolesław: nr XXXV/317/2014 z 11 lipca 2014 r., nr XXXVI/328/2014 z 27 sierpnia 2014 r., 
nr IX/63/2015 z 30 czerwca 2015 r. oraz nr X/68/2015 z 18 sierpnia 2015 r. 

22  Uchwały Rady Gminy Bolesław nr XX/181/2016 z 20 czerwca 2016 r. 
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 dotacje rozliczono terminowo i zgodnie z warunkami zawartych umów; 

 kontrolowano wykorzystanie dotacji:  

 w przypadku dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego 
oraz podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz dotacji na zakup i montaż 
przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do 
nieruchomości na podstawie dokumentacji przedłożonej przez dotowanego,  
tj.: rachunki i faktury VAT wystawione na dotowanego związane z odpowiednio 
realizacją przyłącza kanalizacyjnego i podłączenia budynku oraz zakupem 
i montażem przepompowni oraz umowa z odbiorcą ścieków z nieruchomości. W tych 
przypadkach nie przeprowadzano kontroli w terenie; 

 w przypadku dotacji na wymianę starego źródła ciepła c.o. w budynku mieszkalnym 
na nowe źródło ciepła c.o. przeprowadzano oględziny: pierwsze oględziny – zgodnie 
z regulaminem określonym w uchwale Rady Gminy – przeprowadzono przed 
przystąpieniem do podpisania umowy dotacji, w wyniku których komisja sprawdziła 
posiadanie starego źródła ciepła, a drugie oględziny przeprowadzono po 
zamontowaniu nowego kotła. 

(dowód: akta kontroli str. 215-280)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Gmina finansowała środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki, które nie 
mieściły się w katalogu zadań w ramach finansowania ochrony środowiska określonych 
w art. 403 ust. 2 Prawa ochrony środowiska: 

 W 2014 r., 2015 r. i 2017 r. (do 30 września) Gmina finansowała z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska wydatki na zakup karmy dla gołębi pocztowych w łącznej 
wysokości 3 tys. zł, pomimo że zadanie to nie stanowiło zadania własnego Gminy i nie 
mieściło się w ww. katalogu zadań. 

Według wyjaśnień kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu zakupu karmy dokonywali przedstawiciele Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Śląsk Wschód Oddział 205 Wolbrom 
Sekcja Nr 5 Krze. Nabywana była karma lotowa dla gołębi pocztowych hodowanych 
przez członków ww. sekcji. Faktury wystawiane były na Gminę Bolesław i stanowiły 
wydatki Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 563-571, 573-574, 654-659)  

Wójt Gminy wyjaśnił, że: Rada Gminy Bolesław Uchwałą nr XLVI/308/2010 z dnia 
24 czerwca 2010r. przyjęła „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bolesław na lata 20102013 z perspektywą 20142017”. Wydatki na zakup karmy dla 
gołębi pocztowych zostały sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
gdyż w powyższym programie ujęto zadanie polegające na wspieraniu działań różnych 
środowisk na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, w tym m.in. dokarmianie 
ptactwa. Wydatki te zakwalifikowano jako wydatki związane z innymi zadaniami 
służącymi ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, na podstawie  

art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy  Prawo ochrony środowiska. Wobec powyższego 
zadanie to mieściło się w katalogu zadań możliwych do sfinansowania, na podstawie  
art. 400a ust. 1 pkt 42 w/w ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 744-749)  

 W latach 2014-2017 (do 30 września) Gmina finansowała z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska wydatki w łącznej wysokości 6,5 tys. zł na zakup paszy, owsa, kukurydzy dla 
kół łowieckich działających na terenie Gminy, pomimo że zadanie to nie stanowiło 
zadania własnego Gminy i nie mieściło się w ww. katalogu zadań, a zgodnie z art. 13 
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie23 dokarmianie zwierzyny, 
zwłaszcza w okresach występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wówczas, gdy 
w sposób istotny może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez 

                                                      
23  Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej, należy do 
obowiązków dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. 

Według wyjaśnień kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu zakupy paszy, owsa, kukurydzy dokonywali 
przedstawiciele Kół Łowieckich (na terenie Gminy działały dwa Koła Łowieckie 
„Jedność” i „Sokół”) głównie na potrzeby zimowego dokarmiania zwierząt leśnych. 
W jednym przypadku Koło Łowieckie „Jedność” dokonało zakupu nawozów sztucznych 
(polifoska i saletra biała) w celu zasilenia roślin uprawianych na poletkach łowieckich, 
aby ograniczyć szkody wyrządzone przez zwierzynę (dziki) w uprawach rolnych 
w okresie letnim. Faktury wystawiane były na Gminę Bolesław i stanowiły wydatki 
Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 563-574, 660-674)  

Wójt Gminy wyjaśnił, że: Rada Gminy Bolesław Uchwałą nr XLVI/308/2010 z dnia 
24 czerwca 2010r. przyjęła „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bolesław na lata 20102013 z perspektywą 20142017”. Wydatki na zakup paszy, 
owsa, kukurydzy dla kół łowieckich działających na terenie Gminy Bolesław zostały 
sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdyż w powyższym programie 
ujęto zadanie polegające na wspieraniu działań różnych środowisk na rzecz zachowania 
różnorodności biologicznej, w tym m.in. zakup paszy dla dzikiej zwierzyny. Wydatki te 
zakwalifikowano jako wydatki związane z innymi zadaniami służącymi ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 

i zgodne z polityką ochrony środowiska, na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy  

Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy  Prawo łowieckie 
„dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich oraz wójtowie i nadleśniczowie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe współdziałają w sprawach 
związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie 
ochrony i hodowli zwierzyny”. Wobec powyższego zadanie to mieściło się w katalogu 
zadań możliwych do sfinansowania, na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 42 w/w ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 744-749)  

 W 2014 r. Gmina sfinansowała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki 
w wysokości 1,7 tys. zł na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, pomimo że 
zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach24 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują m.in. koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych Gmina powinna pokrywać z pobranych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 513-518, 555-561)  

Wójt Gminy wyjaśnił, że: (…) Po dokonaniu szczegółowej analizy uznano, że kwota ta 
została błędnie zakwalifikowana w wierszu 13, zamiast prawidłowo w wierszu 17 

sprawozdania  „Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków 
innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 744-749)  

 W 2014 r. Gmina finansowała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki 
w łącznej wysokości 66,1 tys. zł na elektroniczne znakowanie psów, kastrację kotów 
i psów, sterylizację kotek i suk, usypianie ślepych miotów, wyłapywanie i przewożenie 
zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 
w schronisku, pomimo że zadanie to nie mieściło się w ww. katalogu zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 563-571, 586-653)  

Wójt Gminy wyjaśnił, że: Zadania polegające na: elektronicznym znakowaniu psów, 
kastracji kotów i psów, sterylizacji kotek i suk, usypianiu ślepych miotów oraz 
wyłapywaniu i przewożeniu zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku stanowią zadanie własne Gminy 
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt i zostały przyjęte w „Programie opieki 

                                                      
24 Dz.U. z 2017 r., poz. 1289. 
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nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Bolesław w 2014r”. W/w wydatki ujmowane były w klasyfikacji budżetowej dział 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  
(dowód: akta kontroli str. 744-749)  

 W 2015 r. Gmina sfinansowała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki na 
zakup samochodu osobowego FIAT w łącznej wysokości 14,1 tys. zł (z tego: zakup 
samochodu – 13,5 tys. zł, ubezpieczenie OC – 0,4 tys. zł, opłata rejestracyjna – 
0,2 tys. zł), pomimo że jego zakup nie mieścił się w ww. katalogu zadań. 

Samochód został zakupiony przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków 
(samorządowa jednostka budżetowa). Według dokumentów źródłowych samochód FIAT 
został zakupiony dla potrzeb biura i oczyszczalni ścieków w celu: odczytywania 
wodomierzy w firmach, pomiarów gruntów w celu wykonania końcówek sieci, odbioru 
przyłączy przed podpisaniem umowy, stwierdzenia zasadności wezwania pogotowia 
kanalizacyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 499-502, 507-510) 

Według wyjaśnień Wójta samochód FIAT służy działalności statutowej Gminnego 
Zakładu Oczyszczania Ścieków powołanego w celu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków i jest wykorzystywany w szczególności do dowozu osób i sprzętu w celu: 
budowy i naprawy przyłączy kanalizacyjnych, pobierania próbek ścieków do analizy 
i przeglądu pracy przepompowni ścieków.  

Według oświadczenia kierownika Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków 
w Małobądzu planowano, że samochód FIAT DOBLO będzie wykorzystywany 
jednocześnie dla potrzeb biura oraz oczyszczalni ścieków, czyli usług związanych 
z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków i dlatego w ten sposób została opisana 
merytorycznie faktura dokumentująca jego zakup. Kierownik oświadczył, że faktycznie 
samochód był i jest wykorzystywany jedynie dla celów oczyszczania i odprowadzania 
ścieków, a w szczególności: obmiarów gruntów w celu wykonania tzw. „końcówek” sieci 
kanalizacyjnej do granic nieruchomości; weryfikacji poprawności wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych; kontroli nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej 
z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia, transportu lokalizatora przyłączy 
(Fog Smoker); dowozu pracowników w celu pobrania próbek ścieków do analizy; 
dojazdu pracowników w celu stwierdzenia zasadności wezwania pogotowia 
kanalizacyjnego z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia, transportu zestawu do 
inspekcji TV kanalizacji w zakresie 70-400 mm; dowozu pracowników i narzędzi w celu 
usunięcia awarii; dowozu pracowników w celu przeglądu pracy przepompowni ścieków 
na terenie sieci kanalizacyjnej Gminy. Według przedłożonej dokumentacji fotograficznej 
samochód FIAT DOBLO przewoził: urządzenie CCTV do sprawdzania prawidłowości 
funkcjonowania kanalizacji sanitarnej (do kamerowania rurociągów, sprawdzania 
nieszczelności, uszkodzeń, weryfikacji przyczyn awarii) oraz wytwornicę dymu do 
sprawdzania nielegalnych podłączeń do kanalizacji poprzez wprowadzenie dymu do 
kanalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 744-749, 771-778) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Urzędu w zbadanym zakresie. 

Ocena cząstkowa 
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4. Sposób ewidencjonowania 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 latach 2014-2017 w ewidencji księgowej Gminy w ramach prowadzonych „rejestrów 
opłat” wyodrębniono rejestr „FOŚ – Fundusz Ochrony Środowiska”, w którym ujmowano 
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska klasyfikowano w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat i ka za korzystanie ze środowiska, § 069 – Wpływy 
z różnych opłat. 

W wyniku analizy 15 dowodów księgowych dokumentujących uzyskane wpływy z tytułu 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska (po cztery dowody z każdego roku w latach 2014-
2016 i trzy dowody z 2017 r.) stwierdzono, że były one prawidłowo klasyfikowane 
w ewidencji księgowej Gminy. Wpływy te stanowiły przelewy z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 113-114, 282-290, 324-388) 

Zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Bolesław z 30 grudnia 2011 r. w sprawie zasad 
prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej wprowadzono zasady prowadzenia ewidencji 
finansowo-księgowej w Urzędzie oraz plan kont dla budżetu Gminy i plan kont dla Urzędu 
Gminy. 

Ewidencja księgowa wydatków prowadzona była z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. 
Na podstawie ewidencji księgowej niemożliwe było identyfikowanie wydatków, które były 
sfinansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  

Wydatki na wybrane zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wydatki na zbieranie zwłok 
zwierzęcych z terenu Gminy) ewidencjonowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług 
pozostałych. 

(dowód: akta kontroli str. 201-204, 291, 324-388, 563-571) 

Dane dotyczące wpływów z tytułu opłat w sprawozdaniach OŚ-4g za poszczególne lata 
w okresie 2014-2016 były zgodne z ewidencją księgową. Dane dotyczące wydatków 
w sprawozdaniach OŚ-4g ustalano i ujmowano w sposób opisany powyżej. Wykazane 
w ww. sprawozdaniach wartości „stanu środków budżetu gminy na początek okresu 
sprawozdawczego” (wiersz 1 sprawozdania) na dany rok były zgodne z wartościami „stanu 
środków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego” (wiersz 17 sprawozdania za 
rok poprzedni.  

Sprawozdania OŚ-4g za każdy rok okresu 2014-2016 terminowo przekazywano do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a załączniki nr 1 do ww. sprawozdań do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz do WFOŚiGW.  

(dowód: akta kontroli str. 113-118, 124-134, 291) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że przyjęta przez Urząd metoda identyfikacji 
wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych utrudnia 
sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie weryfikacji sprawozdania OŚ-4g pod katem 
rzetelności. Dodatkowo obarczona jest ryzykiem popełnienia błędu polegającego na 
nieuwzględnieniu w sprawozdaniu OŚ-4g wszystkich wydatków finansowanych ze środków 
pochodzących z opłat i kar środowiskowych. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli odpowiedni 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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układ kont analitycznych zapewnia rzetelną identyfikację danych wymaganych dla realizacji 
obowiązku sprawozdawczości statystycznej. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że sprawozdania w zakresie gospodarowania dochodami 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych zostały terminowo przekazane właściwym 
organom.  

IV. 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 Kontroli25, wnosi o nieponoszenie ze środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska wydatków, które nie mieszczą się w katalogu zadań możliwych 
do sfinansowania tymi środkami przez gminę. 

IV. 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 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. 

 

 

Niniejszy tekst wystąpienia został sporządzony z uwzględnieniem zmian zawartych 
w uchwale KPK-KPO.443.025.2018 Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK 
z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

 
z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

 

 

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