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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 

Kontrolerzy 1. Wiesław Matras – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/211/2017 z 6 listopada 2017 r.  

2. Jerzy Baranek – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/223/2017 z 8 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2 (Starostwo lub 
Powiat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Szczęśniak, Starosta Chrzanowski (Starosta) 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 

działalność Starostwa w zbadanym zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.  

Zasady finansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zostały 
prawidłowo uwzględnione w obowiązujących procedurach kontroli zarządczej Starostwa. 
Zadania związane z finasowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujęto kierunki 
działań oraz zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziane do realizacji został 
ustalone w powiatowym programie ochrony środowiska. Środki ze zlikwidowanego 
powiatowego funduszu ochrony środowiska zostały włączone do budżetu Powiatu 
i przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Starostwo nie 
było zobowiązane i nie przekazywało do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej nadwyżki z tytułu dochodów uzyskanych w roku poprzednim. W latach 
2014-2016 wydatkowano odpowiednio 95%, 90,4%, 87% dostępnej w danym roku puli 
środków3 pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska4. Niewykorzystane środki 
przechodziły do puli środków roku następnego. Na zadania z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wydatkowano również inne środki własne Powiatu oraz środki  
z NFOŚiGW5 oraz wfośigw6. 

Planowane i realizowane w zakresie ochrony środowiska zadania służyły poprawie jego 
stanu. NIK stwierdziła jednak nieprawidłowości polegające na finansowaniu ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska innych zadań niż wymienione 
w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska7 (dalej 

                                                      
1  Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli, tj. 28 grudnia 2017 r. W przypadku obszaru 

związanego z zapewnieniem finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odpowiedniej wysokości, kontrolą 
objęto okres od 1 stycznia 2010 r.  

2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

3  Rozumiana jako kwota ogółem środków do dyspozycji w danym roku, tj. dochody uzyskane w danym roku i niewykorzystane 
w latach poprzednich środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

4  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 powiatu. 

5  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
6  Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. 
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ustawa POŚ) w łącznej kwocie 128,1 tys. zł, co stanowiło 2,6% wydatków poniesionych 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie objętym kontrolą. 

Sprawozdania OŚ-4p Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej zostały sporządzone nierzetelnie, gdyż m.in. nie 
wykazywano w nich wszystkich uzyskanych środków na ochronę środowiska.  

Pomimo obowiązku wynikającego z art. 18 ust 1 i 2 ustawy POŚ., nie sporządzono 
w okresie objętym kontrolą raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska.  

Ponadto zdaniem NIK nierzetelna identyfikacja ryzyk związanych z finansowaniem ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej skutkowała powstaniem nieprawidłowości w zakresie 
finansowana zadań, które nie mieściły się w katalogu zadań możliwych do sfinansowania 
tymi środkami przez Powiat. W ocenie NIK system kontroli zarządczej nie był w pełni 
skuteczny i adekwatny do zadań realizowanych 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  

Według obowiązującej procedury zasad kontroli zarządczej w Starostwie (przyjętej 
zarządzeniem Starosty z 14 listopada 2012 r.8) system kontroli zarządczej realizowany był 
w formie kontroli: funkcjonalnej, instytucjonalnej, samokontroli oraz samooceny. Dokument 
ten zawierał ogólne zasady dotyczące sposobu i organizacji prowadzenia kontroli 
zarządczej. Według przyjętych procedur zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli funkcjonalnej należało do obowiązków Starosty, a także 
dyrektorów wydziałów Starostwa oraz kierowników funkcjonujących w Starostwie komórek 
organizacyjnych.  

Starosta wyjaśnił, że kontrola zarządcza instytucjonalna, jako narzędzie wspomagające 
kierownictwo w procesie zarządzania, prowadzona była przez Biuro Audytu i Kontroli 
Starostwa w komórkach organizacyjnych Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Chrzanowskiego (Powiatu) w formie kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Do 
samokontroli zobowiązani byli wszyscy pracownicy zatrudnieni w Starostwie bez względu 
na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Natomiast za samoocenę systemu 
kontroli zarządczej odpowiada starosta oraz w zakresie realizowanych zadań kierownicy 
komórek organizacyjnych starostwa. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 44, 47-58, 62-71, 79-81) 

Kwestie dotyczące realizacji zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej określono odpowiednio w następujących dokumentach: 

 regulaminie organizacyjnym Starostwa, gdzie wyszczególniono zakresy działań 
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa (wydziału OŚ), m.in. w zakresie gospodarki 
wodnej9 i ochrony środowiska10, 

 zakresach czynności i odpowiedzialności pracowników wydziału OŚ uwzględniających 
jednocześnie rozdzielenie funkcji decyzyjnych, operacyjnych i kontrolnych, 

 rejestru ryzyk prowadzonych przez wydział OŚ dla właściwych obszarów działania, 
  

                                                      
8  Zarządzenie nr 151/2012 Starosty Chrzanowskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad kontroli zarządczej, 

dalej zarządzenie Starosty z 14 listopada 2012 r. 
9  Do podstawowych zadań wydziału OŚ w zakresie gospodarki wodnej należy m.in. ustalenie wysokości partycypacji 

w kosztach utrzymania wód oraz urządzeń melioracji szczegółowych.  
10  Do podstawowych zadań wydziału OŚ w zakresie ochrony środowiska należy m.in. nadzór nad realizacją wpływów 

i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; opracowanie i aktualizowanie 
powiatowego programu ochrony środowiska i opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska.  
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 samoocenie systemu kontroli zarządczej, która prowadzona była przez Starostę11 
i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa, w tym dyrektora wydziału OŚ12 
w zakresie realizowanych zadań. W okresie objętym kontrolą samoocena była 
prowadzona i dokumentowana przez Biuro Kontroli Starostwa. Samoocenę 
przeprowadzano w formie ankiet (kwestionariuszy) przekazanych odrębnie pracownikom 
jednostki oraz dyrektorom/kierownikom komórek organizacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 13-23, 44, 49, 53, 62-71, 79-81, 83, 217-262) 

W przyjętych w Starostwie zasadach rachunkowości (polityce)13 podano m.in., że 
rachunkowość prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości14 oraz 
rozporządzeniem MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości15.  

W zakładowym planie kont składającym się z wykazu kont dla budżetu Powiatu oraz 
wykazu kont dla Starostwa ustalono m.in., że do ewidencji dochodów budżetu Starostwa 
konta 901 – Dochody budżetowe prowadzi się ewidencję szczegółową w sposób 
umożliwiający ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetowych według planu 
finansowego. Z kolei ewidencję wydatków związanych z finansowaniem zadań powiatu 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prowadzi się na koncie pozabilansowym 
951 – Wydatki na ochronę środowiska. Na koncie 951 ewidencjonowano tylko wydatki 
finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
Ewidencje prowadzi się w szczegółowości do klasyfikacji budżetowej. Katalog zadań 
zaewidencjonowanych na koncie 951 wynikał z załącznika do uchwały budżetowej Rady 
Powiatu na dany rok w którym określony był plan wydatków z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w podziałce klasyfikacji budżetowej.  

Dyrektor Wydziału Finansowego Starostwa (Wydziału Finansowego) wyjaśniła, że 
dokumenty księgowe opisywane przez pracowników merytorycznych umożliwiały 
wyodrębnienie wydatków z zakresu ochrony środowiska. Wynikało to z uchwał zarządu 
powiatu w sprawie zasad ewidencji wydatków związanych z finansowaniem zadań powiatu 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej16. 

Zasady ewidencji wydatków związanych z finansowaniem zadań powiatu z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej określono uchwałą zarządu powiatu (29 marca 2012 r.) 
w sposób następujący: 

 opisywanie, przez pracowników merytorycznych, dowodów księgowych będących 
podstawą dokonania wydatków w sposób umożliwiających wyodrębnienie ww. 
wydatków, 

 prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowej – księgowej na koncie 
pozabilansowym przez jednostki organizacyjne Powiatu, realizujące wydatki z zakresu 
ochrony środowiska z budżetu Powiatu, 

 dostarczanie do wydziału OŚ kwartalnej informacji o przebiegu wykonania zadań  
z zakresu ochrony środowiska wraz z kserokopiami faktur (według wzoru określonego  
w załączniku17) w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po zakończonym 
kwartale kalendarzowym. 

                                                      
11  Starosta corocznie za lata 2014-2016 składał oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Według złożonych oświadczeń  

w Starostwie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 
12  Dyrektor wydziału OS raz w roku (w latach 2014-2017 do 20 października) składał Deklarację o realizacji samooceny 

kontroli zarządczej według wzoru załącznika nr 3 do zarządzenia Starosty w sprawie zasad kontroli zarządczej w Powiecie 
Chrzanowskim.  

13  Zarządzenie nr 95/2012 Starosty z 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie wraz 
z czterema zmianami.  

14  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm., dalej ustawa o rachunkowości. 
15  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2017 r. poz. 760, dalej rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. 

16  Uchwała nr 221/48/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 maja 2010 r. oraz uchwała nr 80/42/2012 Zarządu 
Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2012 r.  

17  We wzorze Informacji z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyodrębniono m.in. środki roku 
bieżącego z podziałem na środki planowane rok bieżący (w tym środki z opłat i środki własne) i wykonanie roku bieżącego 
(w tym środki z opłat i środki własne) oraz środki niewygasające roku poprzedniego z podziałem na planowane (w tym 
środki z opłat oraz środki własne) i wykonane (w tym środki z opłat oraz środki własne).  
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Wydział OŚ prowadził ewidencje analityczną w rozbiciu na zadania/przedsięwzięcia które 
prowadzone były na podstawie sprawozdań dostarczanych do wydziału OŚ przez 
dysponentów środków budżetowych, tj. wydziały Starostwa lub jednostki organizacyjne 
Powiatu według wzoru określonego w załącznika do ww. uchwały zarządu. 
W sprawozdaniach tych wyszczególnione były zadania i sposób ich finansowania, 
z podziałem na środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki 
własne.  

Dyrektor wydziału OŚ wyjaśnił, że na podstawie sprawozdań złożonych przez wydziały 
Starostwa lub jednostki organizacyjnych Powiatu i ewidencji prowadzonej dla środków 
będących bezpośrednio w dyspozycji wydziału OŚ sporządzano sprawozdania za rok 
OŚ 4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar 

środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Przed przekazaniem sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego kwoty były weryfikowane/uzgadniane z zapisami konta księgowego 
pozabilansowego 951 prowadzonego przez Wydział Finansowy. 

(dowód: akta kontroli str.137-142, 263-293,572,573,581-595) 

W latach 2014 – 2017 dyrektor wydziału OŚ przeprowadzał corocznie identyfikacje ryzyk, 
wskazując jednocześnie mechanizmy kontrolne. Wykorzystywane do tego były oceny 
punktowe prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (określone w załączniku nr 1 do 
zarządzenia Starosty z 14 listopada 2012 r.), gdzie w skali 1 do 5 ustala się możliwość jego 
wystąpienia oraz skutek. Według przyjętej w ww. zarządzeniu Matrycy punktowej oceny 
ryzyka wyodrębniono w odpowiednich przedziałach: 

 ryzyka o najniższym zagrożeniu dla jednostki (dla wartości punktowych 1-3), 

 ryzyka, które należy monitorować (dla wartości punktowych 4-12), 

 ryzyka, które wymagają pilnej uwagi organizacji (dla wartości punktowych 13-25). 

W okresie objętym kontrolą dyrektor wydziału OŚ przeprowadzał oceny zidentyfikowanego 
ryzyka w czterech obszarach (tj. zmieniających się regulacji prawnych, presji korupcyjnej, 
zwolnień chorobowych pracowników oraz awarii systemu komputerowego lub serwera), 
wskazując w tym zakresie jednocześnie mechanizmy kontrolne, tj. m.in. bieżące 
monitorowanie przepisów, stałe szkolenie pracowników, bieżące monitorowanie 
wydawanych decyzji, umieszczanie dokumentów na serwerze Starostwa.  

W dokumentacji systemu kontroli zarządczej wydziału OŚ nie zdefiniowano ryzyka  
w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Również 
w prowadzonej dokumentacji nie wskazano prawdopodobieństwa oraz możliwych skutków 
wystąpienia ww. ryzyka oraz działań jakie należałoby podjąć w przypadku, gdy ww. ryzyko 
uznano by za istotne.  

 (dowód: akta kontroli str. 45,52,55-58,296) 

Dyrektor wydziału OŚ podał, że zdefiniowane ryzyka dotyczyły całości zadań realizowanych 
przez wydział, a nie konkretnych zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników. 
Tym samym nie określono też szczegółowo prawdopodobieństwa oraz możliwych skutków 
wystąpienia ryzyk związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 296) 

Zadania związane z finasowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonywało 
w Starostwie pięć osób (trzech pracowników wydziału OŚ oraz dyrektor i zastępca dyrektora 
wydziału OŚ). W zakresach czynności pracowników wydziału OŚ uwzględniono zadania 
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. obsługę 
merytoryczną wydatkowania środków budżetowych na zadania ekologiczne Powiatu, 
przygotowanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów na terenach 
gminnych oraz prowadzenie nadzoru nad pielęgnacją drzew i krzewów na gruntach Skarbu 
Państwa i powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 13-23) 

W strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębniono Biuro Audytu i Kontroli, w skład 
którego wchodziło stanowisko audytora wewnętrznego. Do zadań realizowanych przez 
audytora wewnętrznego w zakresie audytu wewnętrznego należało m.in. przeprowadzanie 
zadań audytowych objętych planem audytu, poprzez niezależne badanie systemów kontroli 
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i zarządzania, w tym systemów kontroli zarządczej oraz formułowanie obiektywnych 
i niezależnych ocen adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.  

(dowód: akta kontroli str.295) 

Realizacja zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w badanym okresie nie była przedmiotem kontroli audytu wewnętrznego oraz kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz komisji właściwej ds. ochrony środowiska, tj. Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu.  
W okresie objętym kontrolą NIK finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
przez Powiat nie było objęte kontrolą przez instytucje zewnętrzne. 

Biuro Audytu i Kontroli w badanym okresie w wydziale OŚ przeprowadziło jedną kontrolę 
(planową) w 2015 r. w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych (z 2011 r.), prawidłowości 
prowadzenia spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz wydawania decyzji  
w zakresie wytwarzania i składowania odpadów. Zalecenie (z 19 marca 2015 r.) w zakresie 

udostępnienia powiatowego programu ochrony środowiska w BIP18 zostało wykonane. 

 (dowód: akta kontroli str.5, 6, 45, 46, 59-61, 87, 297-305, 536) 

W latach 2014-2017 w Starostwie obowiązywały cztery dokumenty określające zakres 
zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej Powiatu, tj.: 

a) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu (Program) (z 2005 r.)19. W dokumencie tym 
określone zostały zadania do realizacji do roku 2015. Jako cel nadrzędny polityki 
ekologicznej Powiatu przyjęto zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu 
zapewniający wysoką jakość środowiska. Długoterminowym celem Programu było 
dążenie do zrównoważonego rozwoju Powiatu, gdzie ochrona środowiska stanowiła 
nierozłączną część procesów rozwojowych i była rozpatrywana razem z nimi. 
W Programie założono dziewięć celów polityki ekologicznej Powiatu20, dla których 
przyjęto 22 zadania własne do realizacji przez Powiat. Realizacje tych zadań 
zaplanowano na lata 2005-2015, określając szacunkowy koszt wdrożenia całości 
zadania (dla trzech zadań) oraz nakłady w skali 2005 r. dla 19 zadań. Jednocześnie 
określono źródła finansowania tych zadań oraz jednostki współpracujące z Powiatem. 
Zadania te zaplanowano w okresie trzyletnim (2005-2007) oraz czteroletnim (2008-2011 
i 2012-2015).  

b) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu (Program) (z 2015 r.)21 na lata 2015-2018 
z perspektywą do roku 2022. Program zawierał analizę aktualnego stanu środowiska 
oraz analizę zagrożeń dla środowiska na terenie Powiatu. Zgodnie z przyjętą strukturą 
programu, cele nadrzędne zdefiniowano w trzech podstawowych obszarach działań 
(kierunkach interwencji), tj. działania o charakterze systemowym, działania dla ochrony 
zasobów przyrodniczych oraz działania dla poprawy jakości środowiska i zapewnienia 
bezpieczeństwa ekologicznego. Przy celach nadrzędnych oraz kierunkach działań 
wyodrębniono działania/zadania, w tym zadania własne Powiatu (ogólnie), zadania 
monitorowane przez Powiat, a realizowane przez inne jednostki oraz zadania będące w 
całkowitej kompetencji innych jednostek. Ustalono źródło finansowania m.in. budżet 
Powiatu, budżety gmin, dotacje WFOŚiGW i NFOŚiGW, fundusze europejskie, budżet 
służb ochrony przyrody, budżet WIOŚ, budżety zakładów przemysłowych w ramach 
przyjętych (ośmiu) celów nadrzędnych, tj.: 

 zapewnienie stosowania zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 
i planowaniu przestrzennym, 

 poprawa stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 wzrost różnorodności biologicznej i ochrona terenów cennych przyrodniczo,  

                                                      
18  Biuletyn Informacji Publicznej. 
19  Przyjęty uchwałą nr XXXII/191/2005 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 lutego 2005 r.  
20  Zapewnienie wysokiej jakości powietrza oraz redukcja emisji pyłów i gazów. 2. Poprawa jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych, rozbudowa systemu kanalizacji oraz racjonalne zużycie wody i ochrona przed powodzią. 3. Ochrona 
powierzchni ziemi i gleb przed degradacją oraz rekultywacja obszarów zdegradowanych. 4. Racjonalne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi. 5. Zmniejszenie uciążliwości hałasu w środowisku. 6. Zachowanie walorów zasobów przyrodniczych 
oraz wzrost lesistości Powiatu. 7. Utrzymanie wartości pół elektromagnetycznych na poziomie nie przekraczającym 
dopuszczalnego lub ich obniżenie do wartości dopuszczalnych. 8. Minimalizacja ilości powstających odpadów i eliminacja 
zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami. 9. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.  

21  Przyjęty uchwałą Nr XV/78/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  
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 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ochrona ich zasobów, 

 ochrona gleb przed zanieczyszczeniem i degradacją, rekultywacja terenów 
zdegradowanych i zdewastowanych, 

 ochrona i poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji 
gazów i pyłów, 

 minimalizacja uciążliwości hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, 

 kontrola i ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego, 

 ograniczenie skutków awarii przemysłowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 
poprawa bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych, 

 minimalizacja wytwarzania odpadów, rozwój systemów selektywnego zbierania 
i odzysku odpadów. 

Szacunkowe nakłady finansowe na realizację zadań ekologicznych dla Powiatu realizowane 
przez Starostwo w latach 2015-2022 (odrębnie dla każdego roku) w sześciu głównych 
kierunkach działań ekologicznych22 określono ogółem na 12 713 tys. zł.  

Uchwalenie przez Radę Powiatu wymienionych Programów poprzedzone zostało 
uzyskaniem opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Ochrony 
Środowiska, oraz pozytywną opinią Zarządu Województwa Małopolskiego23.  

Wymienione programy nie wskazywały kolejności zadań (w tym konkretnych przedsięwzięć) 
oraz zasady wyboru zadań do realizacji.  

c) Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2006-201524, w której do celów operacyjnych 
zaliczono m.in.: 

 rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami (w ramach tego 
celu wyodrębniono osiem zadań dot. kanalizacji oraz budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków), 

 rewitalizację obszarów zdegradowanych (w ramach tego celu wyodrębniono siedem 
zadań dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych). 

d) Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2015-202325, w której w ramach celu strategicznego: 
skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój atrakcyjnej i różnorodnej oferty 
spędzania czasu wolnego dla wzrostu jakości życia mieszkańców i podnoszenia 
atrakcyjności turystycznej Powiatu i celu operacyjnego pn. racjonalne użytkowanie 
zasobów i ochrony środowiska przyjęto następujące kierunki: 

 edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowania postaw 
ekologicznych, 

 rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów wiejskich, 

 rozbudowę i modernizację sieci energetycznej i gazociągowej, 

 zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji 
gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym likwidacja pozostałości 
poprodukcyjnych i dzikich składowisk, 

 działanie związane z promocją i wsparciem wykorzystywania na terenie powiatu 
chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii, 

 zwalczanie niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz 
realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych, 

 działanie związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu 
chrzanowskiego, w tym usuwanie azbestu.  

(dowód: akta kontroli str. 24-26, 43, 143-172, 306-396, 

398-436, 530,531, 537-552, 596-709) 

Dyrektor wydziału OŚ (działając z upoważnienia Starosty) podał, że programy ochrony 
środowiska wskazywały jedynie grupy zadań do realizacji przez Powiat, nie wskazując ich 

                                                      
22  1. Ochrona i poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 2. Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód. 3. Ochrona 

środowiska przyrodniczego. 4. Ochrona lasów. 5. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym, bezpieczeństwo publiczne, 
ochrona pow. ziemi. 6. Edukacja ekologiczna, działania administracyjne.  

23  Uchwala nr 1628/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z 1 grudnia 2015 r.  
24  Przyjęta uchwałą Nr XLV/273/2006 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 2005 r.  
25  Przyjęta uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  
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ważności i kolejności realizacji. Decyzje o realizacji konkretnych przedsięwzięć 
podejmowane były przez Zarząd Powiatu po przedłożeniu stosownych wniosków w postaci 
kart na zarząd przez dysponentów środków. Ten sposób wyboru zadań/przedsięwzięć 
związany był z budżetowaniem rocznym. 

(dowód: akta kontroli str. 530-532,535) 

Analiza kart spraw na Zarząd Powiatu (z lat 2014-2017) 26 oraz sprawozdań z wykonania 
budżetu wydziału OŚ wykazała, że planowane i przeznaczone do realizacji zadania  
z zakresu ochrony środowiska nie były identyfikowane z celami oraz zadaniami określonymi 
w programie ochrony środowiska. 

Dyrektor wydziału OŚ(działając z upoważnienia Starosty) wyjaśnił, że zadania wnioskowane 
do realizacji przez wydział OŚ były weryfikowane przez pracowników co do zgodności  
z zapisami programu ochrony środowiska. Weryfikacja odbywała się na etapie 
przygotowania wniosków do zarządu. Nie były z tych czynności sporządzane notatki, 
adnotacje (brak jest dowodów na ich przeprowadzenie). We wzorze karty na zarząd 
przewidziano jedynie miejsce na umieszczenie podstawy prawnej składanego wniosku. 
Programy ochrony środowiska są jedynie dokumentami planistycznymi, ale nie są aktami 
prawa miejscowego. Są jedynie wytycznymi, wskazówkami dla organów powiatu przy 
podejmowaniu decyzji. Z powyższych powodów na kartach na zarząd nie umieszczono 
adnotacji o zgodności z programami ochrony środowiska oraz nie sporządzono notatek  
o zgodności tych wniosków z programami. 

 (dowód: akta kontroli str. 398-436,530,531,532,535) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na niesporządzeniu raportu z realizacji powiatowego programu 
ochrony środowiska. Stosownie do wymogów art. 18 ust 1 i 2 ustawy POŚ z wykonania 
programów ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty, 
które przedstawia się radzie powiatu. 

Dyrektor wydziału OŚ (działając z upoważnienia Starosty) wyjaśnił, że niesporządzenie 
raportu za lata 2014-2015 wynikało z przystąpienia do przygotowania nowego programu 
ochrony środowiska na lata 2015-2018. Program ten obejmował m.in. analizę stanu 
aktualnego środowiska jak również analizę dotychczasowych działań podejmowanych przez 
powiat w okresie do 2015 r. Program 2015-2018 był również kontynuacją programu 
wcześniejszego. W związku z powyższym odstąpiono od wykonania osobnego dokumentu 
w postaci raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska. W trakcie 
przyjmowania przez Radę Powiatu programu ochrony środowiska zadania realizowane były 
szczegółowo analizowane. Obecnie obowiązujący program został uchwalony 30 grudnia 
2015 r. w związku z czym zaplanowano wykonanie raportu po okresie dwuletnim,  
tj. w 2018 r. Stosowne prace w tym zakresie zostaną rozpoczęte po uchwaleniu budżetu 
i zapewnieniu prze Zarząd Powiatu środków na ich finansowanie. Raport ten obejmie okres 
2016-2017 i zostanie przedłożony po opracowaniu do akceptacji przez organ stanowiący 
powiatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 530,532,535,564) 

NIK zwraca uwagę, że stwierdzono brak śladu rewizyjnego potwierdzającego fakt 
weryfikacji ponoszonych wydatków z zakresem określonym w programie ochrony 
środowiska. Zdaniem NIK należałoby pisemnie określać zgodność ponoszonych wydatków 
na zadania z zakresu ochrony środowiska z poszczególnymi kierunkami działań 
ekologicznych ujętych w programie ochrony środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 398-436,530,531) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia ze zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką 
wodną zostały zdefiniowane w obowiązujących procedurach kontroli zarządczej oraz 
procedurach polityki rachunkowości. Zastrzeżenia NIK w tym zakresie budzi 
niezdefiniowanie ryzyka w obszarze związanym z finasowaniem ochrony środowiska 

                                                      
26  Dot. analizy kart spraw (z lat 2014-2017) na Zarząd Powiatu Chrzanowskiego w sprawie rozdziału środków pochodzących  

z opłat i kar za korzystanie ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; sprawozdań z wykonania 
budżetu wydziału OŚ za lata 2014-2016. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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i gospodarki wodnej, jak również niesporządzenie raportu z realizacji powiatowego 
programu ochrony środowiska. 

2  Zapewnienie finansowania zadań związanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną 

W 2010 r. środki ze zlikwidowanego powiatowego funduszu ochrony środowiska (pfośigw), 
zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw27, zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 
409 tys. zł przekazane zostały z dniem 5 lutego 2010 r. na rachunek bieżący budżetu 
powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
Oprócz ww. środków Powiat otrzymał w ciągu 2010 r. 1 249,2 tys. zł z tytułu opłat i kar 
środowiskowych. Z dostępnej w 2010 r. puli środków w łącznej kwocie 1 658,2 tys. zł 
wszystkie środki zostały wykorzystane w tym roku zgodnie z przeznaczeniem na 
zaplanowane zadania z zakresu ochrony środowiska.  
W latach 2010-2017 (do końca września) Powiat uzyskał łącznie 11 881,7 tys. zł dochodów 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: w 2010 r. – 1 658,2 tys. zł28, 
w 2011 r. – 1 565,5 tys. zł, w 2012 r. – 1 521,9 tys. zł, w 2013 r. – 826,8 tys. zł, w 2014 r. 
1 560,3 tys. zł, w 2015 r. – 1 475,6 tys. zł, w 2016 r. – 1 794,3 tys. zł i w 2017 r. (do 
30 września) 1 479 tys. zł.  
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kolejnych latach stanowiły 1,9%, 1,7%, 
1,8%, 0,9%, 1,6%, 1,5%, 1,8% i 2% dochodów Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 27-42,453, 559,560,568,575-580) 

Dyrektor wydziału OŚ wyjaśnił, że spadek dochodów w 2013 r. (826,8 tys. zł) z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska spowodowany był zmianą terminów sprawozdawczości przez 
podmioty korzystające ze środowiska. Do końca 2012 r. sprawozdania składano za  
I i II półrocze i środki przekazywano analogicznie dwukrotnie w ciągu roku. Od 2013 r. 
podmioty składają sprawozdania jednokrotnie, tj. do końca marca, i jednokrotnie przekazują 
należne opłaty. Sprawozdanie z marca 2013 r. obejmowało jedynie drugie półrocze 2012 r. 
co spowodowało, iż środki wpłynęły o połowę niższe niż w 2012 r. W 2014 r. sprawozdanie 
objęło znów cały wcześniejszy 2013 r. więc wysokość środków wróciła do poziomu sprzed 
2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 536) 

W latach 2010-2016 Starostwo nie było zobowiązane i nie przekazywało do WFOŚiGW 
nadwyżki, o której mowa w art. 404 ust. 1 POŚ. Uzyskiwane w tym okresie dochody nie 
przekraczały określonej w art. 404 ust. 1 ustawy POŚ 10-krotności średniej krajowej 
dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca powiatu. 
Informacje o niewystępowaniu nadwyżki uwzględniono w załączniku nr 1 do sprawozdania 
OŚ 4p29.  

(dowód: akta kontroli str. 556-558) 

Oprócz środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiat 
w ww. okresie otrzymał dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w wysokości 6 721 tys. zł na 
sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska z tego:  

 w 2012 r. (z NFOŚiGW) 771 tys. zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku  
II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie (II LO) i Powiatowego Domu Pomocy 
Społecznej w Płazie (PDPS); 

 w 2013 r. (z WFOŚiGW) 467 tys. zł na kontynuację termomodernizacji budynku II LO  
i PDPS w Płazie; 4,3 tys. zł na dofinansowanie konserwacji jesionów na terenie parku 
PDPS w Płazie, 8,7 tys. zł na refinansowanie wydatków programu Bezpieczny Strażak; 

 w 2014 r. (z NFOŚiGW) 649 tys. zł na realizację projektu Zarządzanie energią  
w budynkach użyteczności publicznej powiatu chrzanowskiego – termomodernizacja 
budynków szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie, 

                                                      
27  Dz. U. Nr 215, poz. 1664 (ze zm.).  
28  W tym 409 tys. zł ze środków pochodzących ze zlikwidowanego pfośigw. 
29  Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar 

środowiskowych podlegających przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie i Zespole Szkół Techniczno-
Usługowych w Trzebini; 701,8 tys. zł (z WFOŚiGW) na termomodernizację trzech 
obiektów oświatowych; 

 w 2015 r. (z NFOŚiGW) 3 839,4 tys. zł na realizację termomodernizacji obiektów PSP30 
w powiatach chrzanowskim, bocheńskim i olkuskim (koordynatorem projektu było 
Starostwo) oraz 196,8 tys. zł na termomodernizację trzech obiektów oświatowych;  
(z WFOŚiGW) 1,4 tys. zł na konserwację jesiona na terenie parku PDPS w Płazie oraz 
22,5 tys. zł na dofinansowanie programu Bezpieczny Strażak; 

 w 2016 r. (z WFOŚiGW) 42,2 tys. zł na finansowanie wykonania uproszczonego planu 
urządzenia lasu dla Powiatu oraz 16,5 tys. zł na dofinansowanie programu Bezpieczny 
Strażak. 

 (dowód: akta kontroli str.185-197,561-562) 
Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano w 
latach 2014-2017 (do 30 września) łącznie 13 689,8 tys. zł, z tego 4 946 tys. zł stanowiły 
środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 3 273 tys. zł stanowiły inne 
środki powiatu oraz 5 469,8 tys. zł środki pochodzące z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, z tego: 

 w 2014 r. wydatkowano łącznie 3 719,1 tys. zł – 885,9 tys. zł stanowiły inne środki 
powiatu, 1 482,4 tys. zł środki z dostępnej puli środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska oraz 1 350,9 tys. zł z dotacji NFOŚiGW (649 tys. zł)  
i WFOŚiGW (701,9 tys. zł); 

 w 2015 r. wydatkowano łącznie 5 404,7 tys. zł – 11,3 tys. zł stanowiły inne środki 
powiatu, 1 333,4 tys. zł środki z dostępnej puli środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska oraz z dotacji NFOŚiGW (4 036,1 tys. tys. zł) i WFOŚiGW 
(23,9 tys. zł); 

  2016 r. wydatkowano łącznie 3 547,3 tys. zł – 1 920,1 tys. zł stanowiły inne środki 
powiatu, 1 568,3 tys. zł środki z dostępnej puli środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska oraz z dotacji WFOŚiGW (58,8 tys. zł); 

 w 2017 r. (do 30 września) wydatkowano łącznie 1 018,6 tys. zł – 456 tys. zł stanowiły 
inne środki powiatu oraz 562,6 tys. zł środki z dostępnej puli środków pochodzących  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 454,561,562) 

W kolejnych latach okresu objętego kontrolą wydatkowano łącznie odpowiednio 
1 482,4 tys. zł, 1 333,4 tys. zł, 1 568,6 tys. zł i 562,6 tys. zł31 z dostępnej puli środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowiło odpowiednio 95%, 
90,4%, 87% i 38% tych środków. Kwota środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska niewykorzystanych w danym roku wynosiła odpowiednio 77,9 tys. zł  
w 2014 r., 142,1 tys. zł w 2015 r. i 225,9 tys. zł w 2016 r. Według stanu na 30 września 2017 
r. niewykorzystana pula środków wyniosła 916,5 tys. zł.  

Dyrektor wydziału OŚ (działając z upoważnienia Starosty) podał, że przyczyną 
niewykorzystania środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych był brak możliwości 
techniczno-organizacyjnych realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, z tego: 

 w latach 2014-2016 było przede wszystkim nieprzygotowanie do realizacji dodatkowych 
zadań (gotowych projektów), które można byłoby sfinansować z tych środków;  

 w 2017 (do 30 września) wydatki realizowane były na bieżąco i ostateczny stan ich 
realizacji zostanie zweryfikowany na koniec roku budżetowego.  

(dowód: akta kontroli str. 454,563,565,566,567,571) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w zbadanym zakresie. 

 

                                                      
30  Państwowa Straż Pożarna. 
31  Do 30 września 2017 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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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 na poszczególne lata w okresie objętym kontrolą Rada Powiatu 
określała kwoty dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków 
na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w poszczególnych 
podziałkach klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, grupa paragrafów). Nie określono 
w nich zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na początku danego roku 
wydział OŚ sporządzał dokument „Karta spraw na Zarząd Powiatu Chrzanowskiego”, która 
zawierała m.in. wykaz wnioskodawców, nazwę zadania, na które chcą uzyskać dotację, 
wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz proponowaną przez wydział OŚ kwotę 
dofinansowania danego zadania. W przypadku wpłynięcia wniosku o dofinansowanie 
w ciągu roku sporządzano kartę „Sprawa na Zarząd Powiatu”. Na posiedzeniach Zarządu 
Powiatu omawiano przedstawione propozycje oraz akceptowano zadania objęte 
dofinansowaniem wraz z kwotą dofinansowania. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji 
podejmowała Rada Powiatu w stosownej uchwale. W Programie OŚ na lata 2015-2018 
z perspektywą do roku 2022 nie wyszczególniono zadań jakie będą realizowane – 
wskazano jedynie kierunki działań, działania jakie będą podejmowane, jednostki realizujące, 
okres realizacji oraz źródła finansowania – bez podania wysokości kwot.  

(dowód: akta kontroli str. 397-436) 

Projekt uchwały budżetowej na dany rok po przyjęciu przez Zarząd Powiatu przekazywany 
był wszystkim komisjom Rady Powiatu. Zgodnie z harmonogramem prac projekty 
opiniowała Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, która również opiniowała 
zmiany wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej dokonywane 
w ciągu roku (w uchwałach budżetowych). 

W kontrolowanym okresie powiat dokonywał zmian planów finansowych w zakresie 
wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Zaplanowane wydatki w 2014 r. w kwocie 1 500 tys. zł i 1 400 w 2015 r. w ciągu roku nie 
uległy zmianie – zmiany w planie dotyczyły przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji 
budżetowej. W 2016 r. pierwotnie planowano wydatkować kwotę 1 300 tys. zł, którą w ciągu 
roku zwiększono do kwoty 1 646,9 tys. W planie budżetu na 2017 r. na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 1 550 tys. zł. 
Wzrost planowanych wydatków w 2016 r. był spowodowany potrzebą realizacji nowych 
zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 397, 437-452) 

Z ogólnej kwoty 4 947 tys. zł pochodzącej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
w latach 2014-2017 (do 30 września) na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną wydatkowano 4 947 tys. zł, z tego w 2014 r. – 1 482,4 tys. zł, 2015 r. – 
1 333,4 tys. zł, 2016 r. – 1 568,6 tys. zł i 562,6 tys. zł w I półroczu2017 r. Na dotacje celowe 
przeznaczono ogółem w 2014 r. – 60 tys. zł, 2015 r. – 30 tys., 2016 r. – 180 tys. zł. 
Pozostałą kwotę wydatkowało Starostwo, m.in. na zadania własne powiatu. 

W latach 2014 – 2017 (do 30 września) Powiat zawarł pięć umów z Gminą Babice na 
udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań ze środków pochodzących z opłat  
i kar za korzystanie środowiska (dwie w 2014 r., jedną 2015 r. i dwie w 2016 r.32 Dotacje 
przekazano na realizację następujących zadań.  

 zakup wyposażenia średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Mętkowie – 
50 tys. zł, 

 remont zbiornika wodnego w miejscowości Zagórze – 40 tys. zł, 

 odwodnienie ulicy J. Piłsudzkiego i Wiklinowej w Zagórzu – 150 tys. zł, 

 modernizacja, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej – 30 tys. zł.  

Przekazane środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i terminowo rozliczone 
w sposób określony w umowach. 

                                                      
32  W 2017 r. umowy zawarł w dniu 28 listopada. 
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Kontrolę wykorzystania dotacji ograniczono w zasadzie do sprawdzenia przedłożonych 
rozliczeń i dołączonych dokumentów (m.in. protokołów odbioru robót). Dyrektor wyjaśnił, że 
z uwagi na duże obciążenie pracą pracowników wydziału OŚ nie jest w stanie skontrolować 
beneficjentów.  

(dowód: akta kontroli str. 103-105, 455-459, 461-464, 564) 

W latach 2014-2017 (do 30 września) Starostwo w ramach zadań własnych zrealizowało 
m.in. następujące zadania:  

 termomodernizacja oraz remont budynków będących własnością powiatu lub 
administrowanych przez powiat na kwotę 4 617 tys. zł, w tym ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 751 tys. zł, 

 remont i przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz remont instalacji 
centralnego ogrzewania na kwotę 265 tys. zł, w tym ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska – 223 tys. zł, 

 utwardzenie terenu przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chrzanowie – 151 tys. zł (w całości ze środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska), 

 zakup sprzętu informatycznego na kwotę 257 tys. zł, w tym ze środków na ochronę 
środowiska i gospodarkę wodną 14 tys. zł, 

 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej33 na kwotę 51 tys. zł – całość ze 
środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, 

 ochronę składowiska odpadów w gminie Trzebinia na kwotę 33.9 tys. zł w 2016 r. 
Dyrektor Wydziału OŚ (działając z upoważnienia Starosty) wyjaśnił m.in, że właściciel 
prowadzący składowisko zaprzestał działalności, nie zabezpieczył oraz nie 
uporządkował terenu. Nie jest znane jego miejsce przebywania. Składowisko nie jest 
ogrodzone i stwarza niebezpieczeństwo pożaru oraz skażenia środowiska.  

Realizując zadania własne Starostwo w latach 2014-2017 dokonało 431 zamówień, w tym 
10 w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych34 (ustawa 
prawo zamówień publicznych) – wartość zamówienia przekroczyła kwotę 30 tys. euro. 
W pozostałych przypadkach, wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty, o której mowa 
w art. 4 ust. 8 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 198-202, 465-483, 517-524, 574) 
Kontrolą objęto 5 zamówień35, z tego 4 dokonane w trybie przetargu nieograniczonego 
i jedno bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Ustalono, że w toku 
postępowań stosowano ustawę prawo zamówień publicznych i wybrano wykonawców 
zadań, którzy przedstawili najkorzystniejszą ofertę. 

(dowód: akta kontroli str. 467-481) 

Do czasu zakończenia kontroli NIK w Starostwie nie określono mierników planowanych do 
realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wartości tych 
mierników, które powinny pozwolić na dokonanie oceny w jakim stopniu cel określonego 
zadania został osiągnięty. 

Rada Powiatu nie określiła zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Stosownie do postanowień art. 403 ust. 5 ustawy o POŚ 
do rady powiatu należy ustalenie zasad udzielania dotacji (w szczególności kryteria wyboru 
inwestycji do finansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji) oraz sposobu 
rozliczenia. 

                                                      
33  Remontu i przebudowy zewnętrznej kanalizacji deszczowej i głównych odpływów kanalizacji na terenie I Liceum 

Ogólnokształcącego w Chrzanowie, remontu instalacji co w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 
utwardzenia terenu przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzebini oraz remontu boiska wraz  
z oświetleniem przy tym Ośrodku. 

34  Dz. U. z 2017 r. poz.1579. 
35  Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji w Chrzanowie (1 198,2 tys. zł), zakup sprzętu 

informatycznego (121,6 tys. zł), termomodernizację budynku, przebudowę wejścia do hali sportowej, schodów 
zewnętrznych, przebudowę instalacji elektrycznej w hali sportowej Zespołu Szkół w Libiążu (1 597,6 tys. zł), zmianę 
konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego (541,6 tys. zł), remont i częściową przebudowę kanalizacji sanitarnej 
w budynku I LO w Chrzanowie (107,1 tys. zł) 
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Dyrektor wydziału OŚ (działając z upoważnienia Starosty) wyjaśnił, że: 

 z uwagi, iż powiat nie udzielał dotacji podmiotom wymienionym w art. 403 ustawy POŚ, 
stąd odstąpiono od określenia mierników poziomu realizacji zadań. Gminy, którym 
udzielono dotacji do zadań, były jej zadaniami własnymi i przedstawiały kompletne, 
szczegółowe sprawozdania z realizacji zadań; 

 Zarząd Powiatu analizował potrzebę uchwalenia uchwały stosownie do zapisów  
art. 403 ust. 5 ustawy o POŚ, lecz z uwagi, iż nie udzielano dotacji podmiotom 
wymienionym w tym przepisie oraz interpretacji Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie przedstawianej na szkoleniach odstąpiono od uchwalenia 
takiej uchwały. Dotacji udzielano jedynie dla jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 530-536) 

Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej zawierano 
zgodnie z postanowieniami art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych36. W umowach tych zawarto: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu 
rzeczowego zadania, na którego realizację przekazywano środki dotacji oraz termin 
i sposób rozliczenia dotacji. Ustalone terminy wykorzystania dotacji nie przekraczały daty  
31 grudnia roku, w którym udzielono dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części 
dotacji. 
Przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 461-464) 

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

1. W latach 2014-2017 (do 30 września) z puli środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska udzielono dotacji oraz zrealizowano zadania, które nie były 
wymienione w art. 403 ust. 1 ustawy POŚ, na ogólną kwotę 128,1 tys. zł. I tak: 

 w 2014 r. gminie Babice udzielono dotacji w kwocie 50 tys. zł na zakup i montaż 
wyposażenia średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Mętkowie (zakupiono m.in. drabinę, maszt oświetleniowy, dwie prądownice, węże 
pożarnicze, latarki, sorbent, walizki sprzętowe, tłumice), 

 w 2015 r. i 2017 r. zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie na potrzeby 
Wydziału OŚ na ogólną kwotę 13,8 tys. zł. 

W wyniku analizy zapisów na koncie 951 oraz dokumentacji za rok 2016 i I półrocze 
2017 r. ustalono, że z puli środków stanowiących opłaty i kary za korzystanie ze 
środowiska sfinansowano: 

 zakup nagród dla uczestników zawodów wędkarskich, turnieju wiedzy pożarniczej, 
zawodów pożarniczych, 

 wyjazd uczestników obozu „Pomocna dłoń” do Krakowa, 

 uroczystości Związku Pszczelarskiego, 

 zakup strażackiej odzieży ochronnej, 
na łączną kwotę 64,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 465-466,461, 469, 485-488, 517-529) 

Dyrektor wydziału OŚ (działając z upoważnienia Starosty) wyjaśnił m.in, że: 

 z uwagi, iż WFOŚiGW uruchomił specjalne programy współfinansowania zakupu 
samochodów pożarniczych dla OSP w ramach środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, stąd uznano, że również powiat może sfinansować 
przedmiotowe zadanie z tych środków, 

 WFOŚiGW w umowie nie wskazał jakimi środkami można finansować wkład 
własny, stąd podjęto decyzje, że zakup odzieży ochronnej zostanie sfinansowany 
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

                                                      
36  Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 Zarząd Powiatu, podejmując decyzję o dofinansowaniu imprez, konkursów i innych 
przedsięwzięć miał na uwadze możliwości dotarcia z treściami ekologicznymi do 
bardzo szerszej grupy odbiorców żyjących w różnych społecznościach. 

 (dowód: akta kontroli str. 469, 533-536, 570,710) 

Ww. zadania nie zostały wymienione w art. 403 ust. 1 ustawy POŚ i nie mogły zostać 
sfinansowane ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych.  

2. W Starostwie nie określono mierników planowanych do realizacji zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wartości tych mierników, które powinny 
pozwolić na dokonanie oceny w jakim stopniu cel określonego zadania został osiągnięty, 
co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. Zgodnie ze standardami kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych37. cele i zadania należy określać jasno 

i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą 
wyznaczonych mierników. 

Dyrektor wydziału OŚ wyjaśnił (działając z upoważnienia Starosty), że z uwagi, iż powiat 
nie udzielał dotacji podmiotom wymienionym w art. 403 ustawy POŚ, stąd odstąpiono od 
określenia mierników poziomu realizacji zadań. Gminy, którym udzielono dotacji do 
zadań, były jej zadaniami własnymi i przedstawiały kompletne, szczegółowe 
sprawozdania z realizacji zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 530-536) 

Zdaniem NIK mierniki dotyczą nie tylko oceny zadań dotowanych na podstawie art. 403 
ust. 4 ustawy POŚ, ale również oceny realizacji innych zadań w zakresie ochrony 
środowiska. Stąd zasadnym jest ustalenie takich mierników i wykorzystanie ich przy 
ocenie realizacji zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 530-536) 

NIK zwraca uwagę, że Starostwo ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych 
finansowało ochronę składowiska odpadów na terenie Gminy Trzebinia. W ocenie NIK, 
zasadnym jest podjęcie skutecznych działań mających na celu zamkniecie i rekultywację 
przedmiotowego składowiska38. 

(dowód: akta kontroli str. 517-529,574) 

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

 

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 

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych39 (dalej rozporządzenie MF w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze 

                                                      
37  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). 
38  Powiat przygotował dokumentację likwidacji składowiska i wystąpił z wnioskiem o zapewnienie finansowania zadania do 

Ministra Środowiska oraz Prezesa Rady Ministrów.  
39  Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, ze zm.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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środowiska ewidencjonowane były w Starostwie na koncie księgowym 901 (dochody 
budżetu, dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90019 (Wpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), 
paragraf 069 (wpływy z różnych opłat). 

Kontrola 16 dowodów księgowych40 wykazała, że uzyskane wpływy z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska zostały prawidłowo sklasyfikowane i zaewidencjonowane 
zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 496) 
Kontrola 30 dowodów księgowych41 wykazała, że wydatki na ochronę środowiska  
i gospodarkę wodną ewidencjonowano na koncie pozabilansowym 951 Wydział Ochrony 
Środowiska w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział oraz 
paragraf), w których było realizowane zadanie finansowane ze środków pochodzących  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wprowadzone zapisy ewidencji analitycznej 
pozwalały na identyfikację wydatków wg źródeł ich finansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 497-499) 
Starostwo sporządziło sprawozdanie statystyczne OŚ-4p z gospodarowania dochodami 
budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej sprawozdanie OŚ-4p), za 
każdy rok okresu objętego kontrolą wraz z załącznikiem nr 1), które terminowo przekazało 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 91-20, 460) 
 

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

1. W sprawozdaniach OŚ-4p za 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. oraz 2016 r. nie 
wykazano środków jakie Starostwo otrzymało (i wydatkowało) z NFOŚiGW na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wniosły odpowiednio:  
771,1 tys. zł, 480,1 tys. zł, 1 350,9 tys. zł, 198,2 tys. zł oraz 3 839,4 tys. zł. Powyższe 
środki należało wykazać w wierszu dotyczącym wydatków na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar. 

2. W sprawozdaniu OŚ-4p za 2015 r. i 2016 r. środki pochodzące z WOŚiGW w kwocie 
22,5 tys. zł i 58,8 tys. zł zostały ujęte w puli środków innych niż wpływy z opłat i kar 
środowiskowych (tj. w wierszu 16 w 2015 r. i w wierszu 18 w 2016 r.), zamiast z puli 
środków pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych42.  

Ponadto w sprawozdaniu OŚ-4p za 2016 r. w wierszach dotyczących wydatków 
poniesionych z puli środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych ujęto środki własne 
Starostwa w kwocie 225,9 tys. zł, zamiast w wierszu 18 „Wydatki na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych”.  

(dowód: akta kontroli str. 91-102, 453) 
Dyrektor wydziału OŚ (działając z upoważnienia Starosty) wyjaśnił m.in., że: 

 sprawozdania OŚ-4p za lata 2012-2014 sporządzane były na podstawie sprawozdań 
sporządzonych przez wydziały Starostwa oraz jednostki Powiatu, na wzorze określonym 
przez Radę Powiatu w uchwale nr 80/42/2012 z dnia 29 marca 2012 r., który nie 
zawierał rubryki dotyczącej wysokości pozyskanych środków przez Wydziały i jednostki. 
Stąd sporządzając sprawozdanie OŚ-4p nie posiadano wiedzy o wszystkich 
pozyskanych przez Powiat środkach; 

 pracownik Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zalecił ustnie, aby 
w sprawozdaniu OŚ-4p za 2016 r. w wierszach dotyczących wydatków z puli środków 
pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz opłat i kar za usuwanie 
drzew i krzewów wykazać część środków własnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 530-536) 

                                                      
40  Po cztery dowody z każdego roku wybrane losowo. 
41  19 w 2014 r., 4 w 2015 r., 4 w 2016 r. i 3 w 2017 r. 
42  Wiersze 8, 9,10,12,13 w roku 2015 i 8, 10, 11, 12, 13 w roku 2016. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz 
wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej były prawidłowo 
ewidencjonowane w księgach rachunkowych. NIK ocenia negatywnie sporządzanie 
sprawozdań statystycznych dotyczących gospodarowania ww. środkami; były one 
nierzetelne gdyż zawierały dane nieodzwierciedlające stanu rzeczywistego..  

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 Kontroli43, wnosi o: 

1. Finansowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tylko 
zadań mieszczących się w katalogu określonym w art. 403 ust. 1 ustawy o POŚ. 

2. Podjęcie działań organizacyjnych dla zapewnienia rzetelnego sporządzania sprawozdań 
OŚ-4p. 

3. Ustalenie skutecznych i adekwatnych mechanizmów kontroli stanowiących odpowiedź 
na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, w szczególności opisanych w niniejszym 
wystąpieniu. 

4. Sporządzanie raportów z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska 
z wymaganą częstotliwością. 

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 29 grudnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy: 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Jerzy Baranek 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Wiesław Matras 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Obowiązek  
poinformowania 
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