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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 Zbigniew Stachowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/177/2017 z dnia 19 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Roman Łucarz, Starosta Tarnowski3 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości4 
działalność Starostwa w zbadanym zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

Starostwo prawidłowo ustaliło i stosowało zasady finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. W uchwałach budżetowych na poszczególne lata kontrolowanego 
okresu sprecyzowano wysokość planowanych kwot dochodów i wydatków na ochronę 
środowiska i gospodarki wodnej wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej  
i zadań jednostkowych. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, które 
finansowano ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
ewidencjonowano na rachunku bieżącym Starostwa konto 130, z dopiskiem „oś”, co 
umożliwiało ich identyfikację. 

Mechanizmy kontroli zarządczej ustalono stosownie do przeprowadzonej identyfikacji  
i oceny ryzyka realizacji przypisanych Wydziałowi Ochrony Środowiska zadań, niemniej 
jednak, w ocenie NIK, nie były one skuteczne i efektywne, gdyż w toku niniejszej kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 
1) nieprawidłowym wydatkowaniu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska w łącznej wysokości 202,7 tys. zł, co stanowiło 22,7% tych środków 
otrzymanych w latach 2014-2017, 

2) niewłaściwej kwalifikacji części zadań, co skutkowało nieprawidłowym ujęciem kwoty 
14,5 tys. zł w sprawozdaniach OŚ-4p, 

3) nieokreśleniu w umowach o dofinansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej terminów zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych 
udzielonych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co 
było niezgodne z art. 250 pkt 3 ustawy o finansach publicznych5 lub § 3 ust. 3 załącznika 
nr 1 do uchwały Nr VII.72.20 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 maja 2015 r.  
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

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

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

2 Dalej: Starostwo. 
3 Dalej: Starosta. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, ze zm.). 
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4) nieuchwaleniu powiatowego programu ochrony środowiska z wymaganą częstotliwością, 
skutkiem czego nie określono wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska na lata 2010-2014, 

5) nieprzekazaniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej6 załącznika nr 1 do sprawozdań OŚ-4p za 2013 r. i 2014 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Obowiązującą procedurę zasad prowadzenia kontroli zarządczej wprowadzono w życie 
zarządzeniem Starosty z 16 grudnia 2011 r. Dokument ten obejmował wszystkie komórki 
organizacyjne Starostwa i określał ogólne zasady prowadzenia kontroli zarządczej. 
W dokumencie tym nie wyodrębniono zadań szczegółowych dla poszczególnych komórek 
organizacyjnych, w tym zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 4-33) 

Starosta wyjaśnił, że w procedurach dotyczących kontroli zarządczej nie wyodrębniano 
wymienionych wyżej zadań, gdyż stanowiły one część planu finansowego Starostwa, 
a wartość rocznych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej stanowi ułamek procenta budżetu Powiatu. W procedurach 
kontroli zarządczej Starostwa zagadnienia dotyczące finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (jako część składowa planu finansowego) objęto w ramach 
funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania jakością. 

(dowód: akta kontroli str. 483) 

Polityka rachunkowości obejmowała swym zakresem m.in. zakładowy plan kont 
sporządzony w szczegółowości określonej w rozporządzeniu 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 
Polskiej7. 
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ewidencjonowano na rachunku 
Powiatu w rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, § 069 wpływy z różnych opłat. Wydatki na ochronę 
środowiska i gospodarkę wodną, finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, ewidencjonowano na rachunku bieżącym Starostwa (konto  
nr 130 z dopiskiem „oś”). Wprowadzone zapisy ewidencji na poziomie analitycznym 
pozwalały na identyfikację wydatków wg źródeł finansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 109-110, 195-209, 335, 337-340) 

W latach 2014-2016 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa8 przeprowadzał corocznie 
identyfikację i ocenę ryzyka w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Oceny te przeprowadzono w obszarze planowania, realizacji 
i sprawozdawczości. Wyniki dokonanych ocen nie wykazały ryzyk pierwotnych o statusie 
„duże” oraz o statusie „prawie pewne”. Ryzyko o statusie „średnie” zidentyfikowano 
w obszarze planowania dotacji dla gmin, spółek wodnych i innych beneficjentów oraz 
w obszarze planowania wydatków na budowę oczyszczalni ścieków przy Domu Wczasów 
Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej9 oraz finansowania rewitalizacji parku przy Centrum 
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Na etapie realizacji zadań „średnie” ryzyko 
zidentyfikowano w obszarze finansowania zadań: budowa oczyszczalni przy DWD, 
rewitalizacja parku przy Centrum Paderewskiego, rewitalizacja ogrodu przy Domu Pomocy 

                                                      
6 Dalej: WFOŚiGW. 
7 Dz. U. z 2017 poz.760 (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości). 
8 Dalej: Wydział. 
9 Dalej: DWD. 
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Społecznej w Kąśnej Dolnej. Dla pozostałych 32 zadań zidentyfikowano ryzyka pierwotne 
o statusie „małe”. 

Skuteczność systemu kontroli zarządczej monitorowano w ramach przeglądu 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez przedkładanie Zarządowi Powiatu 
kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań Wydziału oraz poprzez coroczną identyfikację  
i ocenę ryzyka realizacji przypisanych mu zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 484-543) 

Realizacja zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wg 
regulaminu organizacyjnego, powierzona została Wydziałowi Ochrony Środowiska 
i Leśnictwa, do którego obowiązków należało m.in.: 

 naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości 
będących własnością gminy, odraczaniu terminu płatności tych opłat oraz umarzanie 
należności, 

 wymierzanie kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów lub 
usuwanie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością 
gminy, bez wymaganego zezwolenia, odraczaniu terminu płatności kar oraz umarzanie 
kar. 

Zadania z ww. zakresu powierzono inspektorowi w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Leśnictwa.  

(dowód: akta kontroli str. 80-100) 

W strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębniono Biuro Kontroli i Audytu, w skład 
którego wchodziło wydzielone stanowisko audytora wewnętrznego, do zadań którego 
należało m.in. przeprowadzanie audytu obejmującego ustalenie stanu faktycznego  
w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej i funkcjonowania kontroli zarządczej. 
Przeprowadzony audyt miał stanowić podstawę do wykonania obiektywnej i niezależnej 
oceny funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem: 
legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. 
Stosownie do procedury zasad prowadzenia kontroli zarządczej, audytor zobowiązany był 
do prowadzenia kontroli zarządczej II poziomu. 

(dowód: akta kontroli str. 91) 

W okresie objętym kontrolą NIK, Biuro Kontroli i Audytu nie przeprowadzało kontroli zadań 
związanych z ochroną środowiska finansowanych z dochodów pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska. W ramach kontroli kompleksowej Starostwa zbadano 
prawidłowość udzielenia i rozliczenia jednej dotacji celowej udzielonej przez Powiat  
w 2014 r. Rejonowemu Związkowi Spółek w Dębicy. Wyniki tej kontroli nie wykazały 
powstania uchybień i nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 484, 542-543) 

W okresie objętym kontrolą NIK finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
przez Powiat nie było kontrolowane przez instytucje zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str. 222) 

W latach 2014-2017 w Starostwie obowiązywały trzy dokumenty określające zakres zadań 
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej Powiatu, tj.:  
1. Program ochrony środowiska Powiatu Tarnowskiego na lata 2003-201410, którego celem 

było racjonalne zagospodarowanie przestrzenne Powiatu umożliwiające postęp 
ekonomiczny i społeczny w harmonii z wymogami ochrony środowiska i zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

W Programie określono 16 zadań w trzech rozdziałach: racjonalne użytkowanie zasobów 
naturalnych, poprawa jakości środowiska, narzędzia i instrumenty realizacyjne. 
Realizację tych zadań zaplanowano na lata 2003-2010, a całkowity koszty ich 
wykonania w tym okresie określono na 332 198 tys. zł. 

2. Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020, którego celem było m.in. sukcesywne 
zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, dotrzymanie dopuszczalnego 
poziomu dźwięku, dotrzymanie poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, 

                                                      
10 Uchwalony przez Radę Powiatu 17 lutego 2004 r. 
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ochrona zasobów wodnych poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się 
do wód, ochrona środowiska w eksploatacji zasobów górniczych, ochrona gleb oraz 
ochrona zasobów przyrodniczych. W Programie tym określono 12 zadań, przy czym dla 
siedmiu zadań oszacowano koszty ich wykonania na łączną kwotę 9 412 tys. zł z tego: 

 5 169 tys. zł (1 600 tys. zł w 2016 r. i 3 569 w 2017 r.) na zmniejszenie 
zapotrzebowania budynków na energie cieplną poprzez termoizolację szkół  
w Tuchowie i Zakliczynie, 

 180 tys. zł na wykonanie w 2016 r. instalacji fotowoltaicznej budynku Starostwa, 

 2 936 tys. zł (16 tys. zł w 2016 r. i 2 920 zł w 2017 r.) na poprawę bezpieczeństwa 
powodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska, 

 180 tys. zł na wybudowanie w 2016 r. oczyszczalni ścieków przy Domu Wczasów 
Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej, 

 60 tys. zł (30 tys. zł w 2016 r i 30 tys. zł w 2017 r.) na reintrodukcję gatunków 
łownych, 

 727 tys. zł (360 tys. zł w 2016 r. i 367 tys. zł w 2017 r.) na nadzór nad lasami, 

 160 tys. zł (60 tys. zł w 2016 r. i 100 tys. zł w 2017 r) na opracowanie planów 
urządzeń lasów.  

Jako źródło finansowania przy części zadań wskazywano budżet powiatu (bez 
wyodrębniania pochodzenia środków) i WFOŚiGW. Uchwalenie przez Radę Powiatu 
ww. Programów poprzedzone zostało uzyskaniem stosownych opinii Zarządu 
Województwa Małopolskiego. 

3. Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu na lata 2011-2020, której celem była  
m.in. poprawa stanu środowiska naturalnego w tym: 
Ochrona zasobów wodnych i złóż kopalin: 
– uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, 
– ochrona zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych do celów komunalnych, 
– poprawa zdolności samooczyszczania wód, 
– racjonalne wykorzystania zasobów złóż kopalin, w tym rekultywacja i zamiana 

terenów pokopalnianych na tereny rekreacyjne. 
Ochrona powietrza: 
– ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych, 
– realizacja wytycznych „Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego”. 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 
– wprowadzenie nowych przyjaznych środowisku technologii, 
– system zachęt do inwestowania mieszkańców w OZE, 
– zwiększenie efektywności energetycznej na terenie powiatu. 
Poprawa gospodarki odpadami: 
– kontynuacja systemowej gospodarki odpadami w układzie ponadlokalnym, 
– zintensyfikowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców: 
– kampanie informacyjne i inne formy działań w zakresie edukacji ekologicznej dzieci  

i dorosłych, 
– systemy ostrzegawcze i informacyjne o zagrożeniu powodziowym i osuwiskowym 

oraz związanym z innymi klęskami żywiołowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 34-79, 210-212, 330, 343-360) 

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

Starostwo nie opracowywało powiatowego programu ochrony środowiska w wymaganej 
częstotliwości, tj. raz na 4 lata. Do 2014 r. obowiązywał w Starostwie Program uchwalony  
w 2004 r. i obejmował okres 11 lat. Nie zawierał on jednak planu wydatków na realizację 
zadań w latach 2010-2014. Obowiązek opracowania Programu przez zarząd powiatu 
wynikał z postanowień art. 17 ust. 1 ustawy POŚ, zgodnie z którym powiatowy program 
ochrony środowiska powinien uwzględniać wymagania, o których mowa w art. 14. Według 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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brzmienia tego przepisu11 polityka ekologiczna państwa powinna być przyjmowana na 4 lata 
i określana na podstawie aktualnego stanu środowiska, a przewidziane w niej działania 
powinny obejmować perspektywę kolejnych 4 lat. Polityka ochrony środowiska, stosownie 
do art. 13 POŚ, powinna stanowić zespół działań mających na celu stworzenie warunków 
niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Polityka ekologiczna państwa została uchwalona na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007-2010, a kolejna na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 343-360) 

Starosta wyjaśnił, że w latach 2010-2014 obowiązywał w Powiecie Program Ochrony 
Środowiska uchwalony w 2004 r. W 2015 r. przystąpiono do opracowywania nowego 
Programu Ochrony Środowiska. Prace nad sporządzeniem tego dokumentu uległy 
wydłużeniu gdyż dopiero we wrześniu 2015 r. MŚ opublikowało nowe wytyczne do 
opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, które 
powstały w związku z nowelizacją ustawy POŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 328-330) 

W Starostwie prawidłowo ustalono i stosowano zasady finansowania ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej. Mechanizmy kontroli zarządczej ustalono stosownie do 
przeprowadzonej identyfikacji i oceny ryzyka realizacji przypisanych Wydziałowi Ochrony 
Środowiska zadań, niemniej jednak, w ocenie NIK, nie stanowiły one wystarczającej 
odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, gdyż w toku niniejszej kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na nieprawidłowym wydatkowaniu środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co opisano w dalszej części 
wystąpienia. W powiecie uchwalono powiatowe programy ochrony środowiska, jednakże nie 
przyjmowano ich z wymaganą częstotliwością, tj. raz na 4 lata. 

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

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw12, środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku bankowym powiatowego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w kwocie 445,3 tys. zł przekazane zostały z dniem 26 marca 2010 r. na 
rachunek bieżący budżetu powiatu z przeznaczeniem na finansowanie środowiska 
i gospodarki wodnej. Oprócz ww. środków Powiat otrzymał w ciągu 2010 r. 125 tys. zł 
z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz 81,5 tys. zł z WFOŚIGW w Krakowie na 
rewitalizację parków przy Zespołach Szkół Ponadpodstawowych w Radłowie i Nowodworzu. 
Z dostępnej w 2010 r. puli środków w łącznej kwocie 651,8 tys. zł na zaplanowane zadania 
wydatkowano 624,2 tys. zł, w tym m.in. 242,3 tys. zł na rewitalizację parków, 103 tys. zł 
przekazano w formie dotacji dla 15 gmin z przeznaczeniem na usuwanie odpadów 
azbestowych, 110 tys. zł przekazano do ośmiu gmin z przeznaczeniem na usuwanie 
odpadów popowodziowych. 
Niewykorzystaną kwotę 27,6 tys. zł przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska w latach następnych. 

(dowód: akta kontroli str. 101-119) 

W latach 2010-2017 (do końca września) Powiat uzyskał łącznie 1 992,3 tys. zł dochodów 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: w 2010 r. – 570,3 tys13. zł, w 2011 r. 
– 203,9 tys. zł, w 2012 r. 208,9 tys. zł, w 2013 r – 117,8 tys. zł, w 2014 r. – 215,5 tys. zł, 
w 2015 r. – 219,5 tys. zł, w 2016 r. – 231,9 tys. zł i w 2017 r. (do 30 września) 224,5 tys. zł. 
W stosunku do całkowitych dochodów Powiatu w ww. latach stanowiło to odpowiednio: 
0,42%, 0,16%, 0,18%, 0,10%, 0,18%, 0,18% i 0,26%. 

(dowód: akta kontroli str. 119-136) 

W latach 2010-2016 Starostwo nie przekazywało do WFOŚiGW nadwyżki, o której mowa 
w art. 404 ust. 1 ustawy POŚ, tj. z tytułu dochodów uzyskanych w roku poprzednim, gdyż 

                                                      
11 Obowiązującego do 5 września 2014 r. 
12 Dz. U. Nr 215, poz. 1664. 
13 W tym 445,3 tys. zł ze środków pochodzących ze zlikwidowanego pfośigw. 
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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. Prawidłowo dokonano rozliczenia dochodów, a informacje 
o niewystępowaniu nadwyżki uwzględniono w załączniku nr 1 do sprawozdania OŚ-4p  
z wyjątkiem 2013 r. i 2014 r., kiedy to ww. dokumentów nie załączono do sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 137-143, 479,480, 325-326) 

Pula środków14 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska jaką w danym roku 
dysponowała jednostka na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej wynosiła 570,3 tys. zł w 2010 r., 231,5 tys. zł w 2011 r, 228,6 tys. zł w 2012 r., 126,8 
tys. zł w 2013 r., 222,0 tys. zł w 2014 r., 257,2 tys. zł w 2015 r., 244,4 tys. zł w 2016 r.  
i 297,0 tys. zł w okresie trzech kwartałów 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 120) 

Oprócz środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiat w ww. 
okresie otrzymał z WFOŚIGW 141,0 tys. zł dotacji na sfinansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska z tego : w 2010 r. – 81, 5 tys. zł na rewitalizację parków przy Zespołach 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie i w Nowodworzu, w 2011 r. – 35,22 tys. zł na 
rewitalizację parku w Kąśnej Dolnej i w 2013 r. – 24,2 tys. zł na przeprowadzenie prac 
pielęgnacyjnych i urządzeniowych w zabytkowych parkach w Rzuchowej i w Karwodrzy. 

(dowód: akta kontroli str. 118, 145, 160) 
 

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 
łącznie w latach 2014 – 2017 (do 30 września) 732,6 tys. zł, tj. 71,8% posiadanych środków 
finansowych, z czego w 2014 r. wydatkowano 184,2 tys. zł (83,0%), w 2015 r. – 244,8 tys. zł 
(95,2%), w 2016 r. – 171,9 tys. zł (70,3%), a w 2017 r. (do 30 września) – 131,7 tys. zł 
(44,3%). 

(dowód: akta kontroli str. 140-143, 182) 

Przyczyną niepełnego wydatkowania dostępnych środków w latach 2014-2016 było m.in. 
otrzymywanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwotach wyższych od 
planowanych, niewykonanie niektórych zaplanowanych wcześniej robót, niewykorzystanie 
lub zwrot udzielonych dotacji oraz mniejszych od planowanych kosztów realizacji zadań.  

 (dowód: akta kontroli str. 223-240) 

W latach 2014-2017 na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Starostwo wydatkowało 
z własnych środków, poza środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, łącznie 
725,2 tys. zł, z tego w:  

 2015 r. – 53,5 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała, 
101,9 tys. zł na wykonanie termoizolacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  
0,7 tys. zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa, 1,0 tys. zł na 
budowę oczyszczalni ścieków i rewitalizacje terenów przy Domu Wczasów Dziecięcych, 

 2016 r. – 27,5 tys. zł na termoizolacje i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
w obiektach Powiatu, 76,5 tys. zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku 
Starostwa, 361,2 tys. zł na budowę oczyszczalni ścieków i rewitalizację terenów przy 
Domu Wczasów Dziecięcych, 

 

 2017 r. – 3,1 tys. zł na termoizolacje i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
w obiektach Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 331-334) 

Starosta w zakresie wykorzystania innych środków powiatu poza środkami pochodzącymi  
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyjaśnił, że koszty zadań inwestycyjnych 
Powiatu, w tym realizacja zadań pn. termoizolacja budynków szkół powiatowych, instalacja 
fotowoltaiczna, budowa oczyszczalni ścieków i rewitalizacja terenu przy DWD, rozłożone 
były w czasie, a koszt ich wykonania niejednokrotnie przekraczał wielkość posiadanych 
środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zarząd i Rada 
Powiatu zdecydowali o finansowaniu tych zadań z budżetu Powiatu i przeznaczeniu 

                                                      
14 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. 
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dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska głównie na dotacje dla 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 482-483) 

W latach 2014-2017 Starostwo nie dokonywało wydatków ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska (zarówno z wpływów z bieżącego roku jak i środków 
niewykorzystanych w latach poprzednich) na cele inne niż ochrona środowiska i gospodarka 
wodna, z wyjątkiem kwoty 66,5 tys. zł dotacji przekazanej Gminie Miasta Tarnowa na 
dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie, co przedstawiono w punkcie 3 wystąpienia (punkt 4 w sekcji „ustalone 
nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 182, 317-320) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w zbadanym zakresie 
finansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.  

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 kontrolowanego okresu sprecyzowano 
wysokość planowanych kwot dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarki 
wodnej wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej i zadań jednostkowych. 
Wskazane w uchwałach budżetowych zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej nie odzwierciedlały w pełni zadań określonych w Programie ochrony środowiska na 
lata 2016-2020. I tak:  

 W 2016 r., według Programu, na ochronę klimatu i jakości powietrza planowano 
wydatkować 1 780 tys. zł (1 600 tys. zł na termomodernizację szkół w Tuchowie 
i Zakliczynie oraz 180 tys. zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Starostwa), 
a także 16 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała 
Tarnowska. W planie finansowym dochodów i wydatków związanych z ochroną 
środowiska zadań takich nie wykazano. Na budowę oczyszczalni ścieków przy Domu 
Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej w Programie zaplanowano wydatki  
w kwocie 180 tys. zł, a w planie finansowym 20 tys. zł. Na zakup drobnej zwierzyny 
łownej w Programie zaplanowano wydatki w kwocie 30 tys. zł, a w planie finansowym  
15 tys. zł. W planie finansowym na ten rok ujęto także finansowanie zadań nieobjętych 
programem, w tym 3 tys. zł na promocję Powiatu poprzez zakup toreb ekologicznych,  
25 tys. zł na zakupy bieżące dla Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej,  
20 tys. zł na zakup elementów małej architektury do parku przy Domu Pomocy 
Społecznej w Nowodworzu, 20 tys. zł na dotacje dla spółek wodnych, 10 tys. zł na 
gospodarkę odpadami. 

 W Programie na 2017 r. na ochronę klimatu i jakości powietrza zaplanowano wydatki 
w kwocie 3 569 tys. zł (1 600 tys. zł na termomodernizację szkół w Tuchowie 
i Zakliczynie), a w ramach gospodarowania wodami 2 920 tys. zł na poprawę 
bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska, podczas gdy w planie 
finansowym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zadań takich nie 
wykazano. Na zakup drobnej zwierzyny łownej w Programie zaplanowano wydatki 
w kwocie 30 tys. zł, a w planie finansowym wydatków na ten cel nie przewidziano. 
W planie finansowym na ten rok ujęto także finansowanie zadań nieobjętych 
programem, w tym 2 tys. zł na promocję Powiatu poprzez zakup toreb ekologicznych,  
15 tys. zł na zakupy bieżące dla Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej,  
55 tys. zł opracowanie dokumentacji i urządzenie terenów zieleni przy Domu Pomocy 
Społecznej w Sieradzy, 75 tys. zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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25 tys. zł na dotacje dla spółek wodnych, 50 tys. zł na ochronę różnorodności 
biologicznej i krajobrazu (dotacje niepodzielone). 

(dowód: akta kontroli str. 37-47, 213-220) 

Wyjaśniając przyczynę powstania różnic pomiędzy katalogiem zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej określonym w uchwałach budżetowych uchwalonych na 
poszczególne lata okresu 2016-2017 a zakresem zadań określonych w Programie ochrony 
środowiska, Starosta podał m.in., że plany wydatków budżetowych Powiatu w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej sporządzane były nie tylko na podstawie Programu 
ochrony środowiska lecz także na podstawie innych rekomendacji, skutkiem czego powstały 
rozbieżności w zakresie planowanych i realizowanych zadań. Przykładowo wydatki na 
zadania w obszarze interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza – termoizolacja szkół nie 
została uwzględniona w planie finansowym zadań z zakresu ochrony środowiska, gdyż nie 
była finansowana ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  
W przypadku zadań z zakresu bezpieczeństwa powodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska 
nie wykazywano wydatków w planie finansowym w latach 2016-2017, gdyż wniosek został 
złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 i znajduje się na liście rezerwowej zadań do finansowania. W przypadku 
uruchomienia środków na zadania w tym zakresie zostaną uwzględnione w planie 
finansowym. Zadania związane z dofinansowaniem zakupów bieżących dla Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, urządzenie małej architektury dla Domu Pomocy 
Społecznej w Nowodworzu, zakup toreb ekologicznych czy gospodarka odpadami, mimo iż 
nie były uwzględnione w Programie ochrony środowiska, wprowadzono do planu 
budżetowego, gdyż były zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, a Zarząd Powiatu uznał je za zasadne. 

 (dowód: akta kontroli str. 398-399) 

Projekt uchwały budżetowej po przyjęciu przez Zarząd Powiatu przekazywany był 
wszystkim komisjom Rady Powiatu. Zgodnie z harmonogramem prac projekty opiniowała 
Komisja ds. rozwoju Powiatu, leśnictwa i ochrony środowiska. Zmiany w uchwałach 
budżetowych w ciągu roku opiniowane były przez Komisję ds. planowania i budżetu zgodnie 
z harmonogramem pracy tej Komisji oraz przedmiotem jej działania. 

(dowód: akta kontroli str. 400) 

W kontrolowanym okresie Powiat dokonywał zmian planów finansowych w zakresie 
wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
W 2014 r. planowano wydatkować 200 tys. zł, a wg planu po zmianach 216 tys. zł, w 2015 r. 
planowano wydatkować 210,0 tys. zł, a wg planu po zmianach 254,3 tys. zł, w 2016 r. 
planowano wydatkować 210,0 tys. zł, a wg planów po zmianach 242,9 tys. zł. W planie 
budżetu na 2017 r. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska planowano 
wydatkować 147,0 tys. zł, a wg planu po zmianach 266,2 tys. zł15. Wzrost planowanych 
wydatków był skutkiem wprowadzania do planów finansowych nowych zadań oraz 
dokonywania zmian wydatków na wcześniej zaplanowane zadania.  
Wydatkowanie ww. środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną było zgodne  
z ustaleniami określonymi w kolejnych uchwałach budżetowych i planach finansowych 
Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 317-322, 361-396) 

Z ogólnej kwoty 732,6 tys. zł pochodzącej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
w latach 2014-2017 na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną wydatkowano 390,4 tys. zł, (134,2 tys. zł w 2014 r., 149,8 tys. zł  
w 2015 r. 62,9 tys. zł w 2016 r. i 43,5 tys. zł w 2017 r.), a na dotacje celowe przeznaczono 
pozostałe 342,2 tys. zł (50,0 tys. zł w 2014 r., 94,9 tys. zł w 2015 r., 108,9 tys. zł w 2016 r.  
i 88,2 tys. zł w 2017r.). 

(dowód: akta kontroli str. 317-324) 

W latach 2013-2017 Starostwo zawarło 88 umów z podmiotami zewnętrznymi na udzielenie 
dotacji celowych na dofinansowanie zadań środkami pochodzącymi z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, w tym: 9 w 2014 r., 18 w 2015 r., 28 w 2016 r. i 33 w 2017 r. (do 

                                                      
15 Uchwała Rady Powiatu z 29 września 2017 r. 
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30 września). Łączna wartość udzielonych dotacji wynosiła 342,2 tys. zł. Dotacje 
przekazano na realizację następujących zadań:  

 15,8 tys. zł na wybudowanie trzech przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 11,0 tys. zł na oczyszczenie jeziora „Przystajne” w Jadownikach Mokrych, 

 78,3 tys. zł na konserwacje przez spółki wodne rowów melioracyjnych, 

 55,9 tys. zł dla Gminy Tarnów, Gromnik i Parafii w Zborowicach na nasadzenia drzew  
i zieleni przy drogach powiatowych oraz urządzenie zieleni wokół terenów i budynków 
użyteczności publicznej, 

 4,3 tys. zł na zakup pięciu rowerów przez Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, 

 41,6 tys. zł na zakup 29 kosiarek i podkaszarek do trawy, 

 40,1 tys. zł dla kół łowieckich na zakup drobnej zwierzyny łownej,  

 2,0 tys. zł na dystrybucję przez Gminę Tarnów ekologicznych toreb na zakupy, 

 3,2 tys. zł na zakup i montaż zestawu solarnego dla ciepłej wody użytkowej, 

 90,0 tys. zł na dokonanie przez Gminę Miasta Tarnowa zakupu sprzętu ochrony 
osobistej i sorbentów dla Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowie.  

 (dowód: akta kontroli str. 241-255) 

Zrealizowano także 11 zadań własnych, na które wydatkowano 390,4 tys. zł, w tym: 

 18,4 tys. zł na zakup 3 140 szt. bawełnianych toreb ekologicznych, 

 49,9 tys. zł na wydrukowanie 8 300 szt. broszur i wydawnictw ekologicznych, 

 104,8 tys. zł na nasadzanie roślin oraz konserwację i urządzanie terenów zieleni, 

 66,1 tys. zł na zakup i zasiedlenie w środowisku drobnej zwierzyny łownej, 

 28,0 tys. zł na zakup kosiarek i sprzętu do pielęgnacji roślin, 

 13,8 tys. zł na zakup i montaż systemów monitoringu jakości powietrza przy szkołach 
Powiatu, 

 17,8 tys. zł na zakup i montaż nawiewników powietrza z filtrami HEPA dla Domów 
Pomocy Społecznej, 

 2,0 tys. zł na usunięcie 5,6 Mg odpadów azbestowych z terenu DPS Karwodrza, 

 60,0 tys. zł na wykonanie prac remontowych przy oczyszczalni ścieków DPS  
w Karwodrzy,  

 13,6 tys. zł na wykonanie zewnętrznego oświetlenia energooszczędnego dla jednostek 
powiatowych (70 szt.), 

 13,3 tys. zł na zakup 704 szt. żarówek energooszczędnych dla jednostek powiatowych, 

 2,5 tys. zł na uzyskanie certyfikatu „Zielone biuro”, 

 0,1 tys. zł na wykonanie tablicy informacyjnej w parku przy DPS Karwodrza (Informacja 
o dofinansowania zadania przez WFOŚ), 

 3,5 tys. zł na zakup 72 szt. beczek na odpady niebezpieczne z wypadków drogowych. 

Wszystkie wymienione wyżej wydatki nie przekraczały kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych16. 

 (dowód: akta kontroli str. 256-257, 323-324) 

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. 

(dowód: akta kontroli str. 544-626) 

Stosownie do postanowień art. 403 ust. 5 ustawy POŚ Rada Powiatu podjęła w dniu 
19 maja 2015 uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej17. W dokumencie tym, zgodnie w art. 403 ust. 1 ustawy POŚ, wyszczególniono 
zadania, na które Powiat mógł udzielić dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kryterium wyboru inwestycji do 
finansowania stanowiły m.in. zgodność z celami polityki ochrony środowiska Powiatu, 
efektywność ekologiczna w powiązaniu projektu inwestycyjnego z innymi działaniami na 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. 
17 Uchwała Rady Powiatu z 19 maja 2015 r. 
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rzecz ochrony środowiska oraz efektywność ekonomiczno-techniczna, uwzględniająca 
udział środków własnych inwestora w finansowaniu zadania. Udzielenie dotacji możliwe 
było tylko na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Powiatu z beneficjentem. Umowa 
powinna określać wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania oraz termin 
wykorzystania dotacji. Rozliczenie oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji powinno 
nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od zakończenia zadania nie później jednak niż 
do 31 grudnia roku budżetowego. Uchwała opublikowana została 26 maja 2015 r. 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 183-190) 

Oprócz ww. uchwały w Powiecie obowiązywała także uchwała Rady Powiatu z dnia 
13 września 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 
dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji. Według tego dokumentu pomoc finansowa Powiatu dla spółek 
wodnych mogła być udzielona w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 
wodnych oraz na finansowanie inwestycji, a w szczególności na konserwację i renowację 
rowów melioracyjnych wraz z budowami, konserwację i renowację drenowania wraz 
z budowlami, konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie  
z ww. urządzeniami. Wysokość dotacji nie mogła przekroczyć 75% kosztów zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 191-193) 

Dotacje udzielone zostały jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom  
i jednostkom wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy POŚ. 

(Dowód: akta kontroli str. 241 – 255) 

Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej zawierano 
zgodnie z postanowieniami art. 250 ustawy o finansach publicznych, a z pozostałymi 
podmiotami na podstawie § 3 ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr VII.72.20 Rady 
Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W umowach tych zawarto: wysokość dotacji, cel lub opis 
zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację przekazywano środki dotacji, oraz 
termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. Ustalone terminy wykorzystania dotacji nie 
przekraczały daty 31 grudnia roku, w którym udzielono dotacji. W 51 umowach nie 
określono jednak wymaganych18 terminów zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej. 

(dowód: akta kontroli str. 241-255) 

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

(dowód: akta kontroli str. 241-255) 

Kontrolę wykorzystania dotacji ograniczano w zasadzie do sprawdzania poprawności 
i rzetelności wyliczeń zawartych w rozliczeniach z wykorzystania dotacji oraz na podstawie 
załączanych do tych rozliczeń dokumentów finansowo-księgowych. 
W 2016 r. Starostwo przeprowadziło łącznie cztery bezpośrednie kontrole prawidłowości 
wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych ze środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, w tym jedną kontrolę w zakresie rozliczenia dotacji udzielonej ze 
środków budżetowych Powiatu dla Koła Łowieckiego w Wojniczu z przeznaczeniem na 
introdukcję muflonów lub daniela, dwie kontrole z wykorzystania dotacji udzielonej na zakup 
kosiarki przez OSP Glów i OSP Siedliszowice oraz kontrolę w Urzędzie Gminy 
Wietrzychowice w zakresie wykorzystania dotacji na dofinasowanie kosztów oczyszczania 
jeziora „Przystajne” w Jadownikach Mokrych. 
Ponadto w każdym roku w okresie objętym kontrolą przeprowadzono po jednej kontroli 
wykorzystania dotacji udzielonych Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Dębicy 
z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych. 

                                                      
18 Art. 250 pkt 3 ustawy o finansach publicznych lub §3 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr VII.72.20 Rady 

Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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Wszystkie wymienione wyżej kontrole udokumentowane zostały protokołami, z których 
wynika, że udzielone dotacje wykorzystane zostały prawidłowo i zgodnie ze złożonymi 
wnioskami o udzielenie dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 436, 437, 453-472) 

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

1. 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 publicznych19 cele i zadania należy określać jasno  
i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą 
wyznaczonych mierników. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa wyjaśniła, że trudno jest ustalić 
mierniki, które w sposób jednoznaczny i wiarygodny odzwierciedliłyby realizację 
wielorakich zadań z palety określonej w art. 400a ust. 1 ustawy POŚ. Jednocześnie 
wielkość środków przeznaczonych na dotacje dla osób fizycznych czy stowarzyszeń nie 
skłaniały do określania takich mierników. W latach 2014-2017 nie prowadzono odrębnej 
oceny efektów osiągniętych w wyniku wydatkowania środków na zadania związane  
z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Efekty te oceniane były bezpośrednio  
w trakcie kontroli odbioru prac przy dotacjach dla spółek wodnych i pośrednio w trakcie 
składania sprawozdań prze podmioty dotowane. Efekty osiągnięte w wyniku 
wykorzystania środków na zadania ochrony środowiska zostały pośrednio zawarte  
w opracowaniach „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Powiatu 
Tarnowskiego na lata 2003-2015 (stan na 31 grudnia 2014 r.) wraz z planem 
Gospodarki Odpadami w powiecie tarnowskim (stan na 31 grudnia 2012 r.)”. 

(dowód: akta kontroli str. 544-626) 

2. Przy sporządzaniu sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu powiatu 
pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewłaściwie kwalifikowano 
część zadań, co było działaniem nierzetelnym.  

Wydatki na dotacje udzielone w 2017 r. w kwocie: 

 3 500 zł na zakup zestawu solarnego zakwalifikowane zostały do wydatków  
z zakresu ochrona powietrza (pkt 21), zamiast do pkt 22 (energia odnawialna), 

 11 000 zł20 na oczyszczanie jeziora „Przystajne” w Jadownikach Mokrych 
zakwalifikowano do pkt 29 (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody), zamiast 
do pkt 2 (ochrona wód). 

W realizacji zadań własnych Powiatu do punktu 42 (inne zadania służące ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju  
i zgodne z polityką ochrony środowiska), zakwalifikowano wydatki: 

 13 671 zł na wykonanie dla jednostek powiatowych zewnętrznego oświetlenia 
energooszczędnego oraz 13 312 zł na zakup 704 szt. żarówek energooszczędnych, 
podczas gdy stosownie do zapisów ustawy wydatki te powinny być zakwalifikowane 
do pkt 22 (wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii), 

 18 425 zł na wykonanie bawełnianych toreb ekologicznych, zamiast do punktu 32 
(edukacja ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju) lub pkt 8 (przedsięwzięcia związane z gospodarką 
odpadami), 

                                                      
19 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). 
20 3 000 zł w 2015 r., 4 000 zł w 2016 r. i 4 000 zł w 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 49 860 zł na wydrukowanie 8 300 szt. broszur i wydawnictw ekologicznych, zamiast 
do pkt 32 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych  
i zasady zrównoważonego rozwoju). 

Do wydatków określonych w punkcie 42 zakwalifikowano także poniesione (w ramach 
zadania związanego z urządzeniem zabytkowego parku w Kąśnej Dolnej) wydatki na 
zakup 20 koszy na odpady oraz instalację urządzeń do napowietrzania stawu, podczas 
gdy stosownie do zapisów ustawy wydatki te powinny być zakwalifikowane do 
wydatków określonych w punkcie 29 (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,  
w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków). 

W skutek niewłaściwej kwalifikacji wydatkowanych środków w sprawozdaniach OŚ-4p 
nieprawidłowo ujęto kwotę 11 tys. zł w rubryce „pozostałe dziedziny”, podczas gdy 
powinna być ujęta w rubryce „gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Z kolei kwotę 
3,5 tys. zł błędnie wykazano w rubryce „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, 
podczas gdy powinna być ujęta w rubryce „pozostałe dziedziny”.  

(dowód: akta kontroli str. 241-255, 317-324) 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa wyjaśniła m.in., że przyjmowana  
w Starostwie klasyfikacja wydatków wynikała z charakteru zadania określonego we 
wniosku i tak np.: 

 zakup zestawu solarnego zakwalifikowano do pkt 21, gdyż uznano, że w wyniku 
realizacji tego zadania nastąpi ograniczenie zużycia paliwa stałego lub gazowego, 

 przy oczyszczaniu Jeziora „Przystajne” głównym efektem ekologicznym było 
wzmocnienie linii brzegowej jeziora, usunięcie znacznej części gatunków 
inwazyjnych z brzegów oraz wykonanie płycizn dla bytowania płazów, co uprawniało 
do zakwalifikowania tego przedsięwzięcia do pkt 29 zamiast do pkt 2, 

 pozostałe wydatki na zadania takie jak broszury i wydawnictwa albumowe, 
urządzenia małej architektury w parku w Kąśnej Dolnej, wykonanie ekologicznych 
toreb bawełnianych, ujęte w pkt 42, nie były określane w Programie ochrony 
środowiska Powiatu lecz wynikały z potrzeb bieżących w ciągu roku, stąd były 
klasyfikowane w tym punkcie po zmianach uchwały budżetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 477-478) 

3. W latach 2014-2017 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska wydatkowano 78,3 tys. zł na dotacje dla spółek wodnych z przeznaczeniem 
na konserwacje rowów melioracyjnych, 2,5 tys. zł dla Parafii Świętej Magdaleny  
w Zborowicach na urządzenie zieleni na cmentarzu w Zborowicach oraz 40,1 tys. zł dla 
kół łowieckich na zakup drobnej zwierzyny łownej, co było niezgodne z art. 403 ust. 4 
POŚ. Zgodnie z tym przepisem podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych może być udzielona dotacja celowa na finasowanie lub dofinansowanie 
tylko kosztów inwestycji, a konserwacja rowów melioracyjnych nie jest inwestycją.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa wyjaśniła, że użycie przez 
ustawodawcę pojęcia sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów 
nie powinno w żadnym razie prowadzić do zawężenia katalogu podmiotów będących 
beneficjentami wsparcia finansowego ze strony budżetów powiatów ani tym bardziej 
zawężania zakresu przedmiotowego tego wsparcia w stosunku do zakresu 
wynikającego z art. 400a ustawy POŚ. Prawo ochrony środowiska nie zawiera definicji 
legalnej pojęcia „inwestycji”, której koszty mogą być finansowane lub dofinansowane ze 
środków budżetów powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych. Dlatego też, 
zważywszy na pełną i wyczerpującą regulacje ustawy POŚ, przy weryfikacji złożonych 
wniosków Starostwo rozważyło pełne albo częściowe pokrycie ze środków budżetu 
powiatu, pochodzących z opłat i kar środowiskowych, kosztów zaistniałych na skutek 
podjęcia przez podmiot spełniający przesłanki podmiotowe określone w tym przepisie 
działań. Stanowisko takie podziela również Ministerstwo Środowiska sprecyzowane  
w odpowiedzi na interpelację poselską z 19 kwietnia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 436, 438, 640-641, 674-690) 
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NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów 
planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne. Inwestycja jest więc wydatkiem majątkowym, a kwoty dotacji dla 
spółek wodnych, parafii oraz kół łowieckich zostały ujęte w planach finansowych jako 
wydatki bieżące. 

(dowód: akta kontroli str. 364, 368, 372, 376, 380) 

4. W okresie objętym kontrolą rozliczono 75 tys. zł dotacji udzielonych w latach 2014-2016 
pochodzących ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, udzielonych 
Gminie Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących  
i majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, pomimo że 
środki przeznaczono na wydatki niezwiązane z ochroną środowiska i gospodarką 
wodną, tj. na zakup sorbentów, dysków komputerowych, kamer termowizyjnych, sprzętu 
ochrony osobistej, opon do samochodów, oraz budowę garaży, remont ścian, konstrukcji 
stalowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach garażowych.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa wyjaśniła, że Państwowa Straż 
Pożarna jest jednostką wiodącą podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Trudno 
wyobrazić sobie efektywne działanie Straży bez odpowiedniego wyposażenia w sprzęt 
ratowniczy, ochrony osobistej czy zaplecza sprzętowego. Zatem przy rozliczaniu 
udzielonych dotacji Starostwo uznało za prawidłowe wydatki nie tylko na sprzęt 
bezpośrednio związany z działaniami ratowniczymi, ale też na sprzęt pośrednio 
powiązany z nimi, czyli na kamery termowizyjne, sprzęt ochrony osobistej opony do 
samochodów ratowniczych czy zakup dysków komputerowych. Natomiast budowa 
garaży, remont ścian czy konstrukcji stalowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniach garażowych finansowane były ze środków pochodzących z Wydziału 
ds. Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, zatem nie były 
to środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ww. umowach nie 
określano celu lub zakresu rzeczowego zadań, gdyż podstawę ich zawarcia nie 
stanowiły postanowienia uchwały Rady Powiatu lecz przepisy ustawy o finansach 
publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 256-316, 436-439) 

5. Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano 
zadania niewymienione w art. 403 ust. 1 POŚ, tj. w 2014 r. wydatkowano 2 448 zł na 
uzyskanie przez Starostwo pakietu certyfikacyjnego „Zielone Biuro”, a w 2016 r. 
zakupiono 5 szt. rowerów o łącznej wartości 4 350 zł dla centrum Paderewskiego w 
Kąśnej Dolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 317-324) 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa wyjaśniła, że ww. zadania zostały 
sfinansowane ze środków na ochronę środowiska, gdyż zaliczono je do działu edukacja 
ekologiczna. Uzyskanie certyfikatu zielone biuro nastąpiło w 2011 r. i wiązało się 
z przygotowaniem szkolenia dla przedstawicieli samorządów z terenu Powiatu.  
W 2014 r. poniesione koszty dotyczyły powtórnego audytu i kontroli posiadanego 
certyfikatu na kolejne lata. Zakup rowerów dla Centrum Paderewskiego miał na celu 
ułatwienie gościom Centrum rozpropagowania piękna tych terenów, a zwłaszcza 
rezerwatu Skamieniałe Miasto. 

(dowód: akta kontroli str. 438) 

6. W 51 umowach, zawartych w latach 2014-2017, na dofinansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie określono wymaganych art. 250 pkt 3 
ustawy o finansach publicznych (dotyczy 5 umów) lub § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do 
uchwały Nr VII.72.20 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotyczy  
46 umów) terminów zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowych udzielonych ze 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 



 

15 

(dowód: akta kontroli str. 241-255, 256-257, 279-280, 299-300,  
314-316, 630-631, 634-635, 638-639) 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa wyjaśniła, że przyczyną 
nieokreślania w umowach terminów zwrotu niewykorzystanej dotacji był brak 
stosownych zapisów w obowiązujących w starostwie procedurach.  

(dowód: akta kontroli str. 241-255) 

NIK zwraca uwagę, że środki własne Powiatu pochodzące z innych źródeł były 
wydatkowane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 
podczas gdy środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie były w pełni 
wykorzystywane, a także finansowano z nich zadania niezgodnie z art. 403 POŚ. 

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

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

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 zagranicznych21, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze 

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 rożnych opłat).  

Uzyskane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały prawidłowo 
sklasyfikowane i zaewidencjonowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. 

 (dowód: akta kontroli str. 413-435) 
 

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ewidencjonowano na rachunku 
bieżącym Starostwa konto 130 z dopiskiem „oś” w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 
budżetowej, w których realizowane było zadanie finansowane ze środków pochodzących  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  
Wprowadzone zapisy ewidencji na poziomie analitycznym pozwalały na identyfikację 
wydatków wg źródeł ich finansowania. 

 (dowód: akta kontroli str.195-209, 476) 

Sprawozdania statystyczne OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznczonych na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, za każdy rok okresu objętego kontrolą, sporządzone 
zostały rzetelnie, z wyjątkiem błędnej kwalifikacji kwoty 14,5 tys. zł opisanej w punkcie 3 
niniejszego wystąpienia, i zgodnie z ewidencją księgową. 

(dowód: akta kontroli str.120, 140-143, 182, 195-209, 413-420) 

Sprawozdanie OŚ-4p za 2014 r. przekazano do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie (dalej: Urząd Marszałkowski) w dniu 4 lutego 2015 r., tj. 16 dni przed 

                                                      
21 Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, ze zm. (dalej: rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów i wydatków). 
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wymaganym terminem22, natomiast sprawozdania za 2015 r. i 2016 r. przekazano 
odpowiednio: 17 lutego 2016 r. i 17 lutego 2017 r., tj. pięć dni po wyznaczonym terminie28. 

(dowód: akta kontroli str. 327, 481) 

Wyjaśniając przyczyny przekazania sprawozdań OŚ-4p za 2015 r. i 2016 r. do MUW  
z pięciodniowym opóźnieniem, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa podała, 
że wynikało to z przeoczenia pracownika, w uwagi na nagromadzenie innych zadań 
wynikających z zakresu obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 544-545) 

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

Pomimo takiego obowiązku23 nie przekazano załączników nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za 
2013 r. i 2014 r. zawierających obliczeń nadwyżki dochodów budżetu powiatu 
pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz 
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa, odpowiedzialny za sporządzenie 
sprawozdań, wyjaśnił, że niezasadnym byłoby przekazywanie tych załączników po 
wyznaczonym terminie, gdyż w Powiecie Tarnowskim nadwyżka dochodów nigdy nie 
wystąpiła, zatem Powiat nie był zobligowany do jej przekazania. 

(dowód: akta kontroli str. 481) 

Zdaniem NIK stwierdzony brak nadwyżki finansowej z tytułu dochodów nie zwalnia 
podmiotu zobowiązanego do składania sprawozdań z obowiązku przedłożenia stosownych 
wyliczeń potwierdzających prawidłowość wyliczenia ww. nadwyżki finansowej. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. Stwierdzona 
w tym obszarze nieprawidłowość nie miała wpływu na ocenę cząstkową. 

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 Kontroli24, wnosi o: 

1. Stosowanie kwalifikacji wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie środowiska ściśle wg kryteriów określonych w art. 400a ust. 1 ustawy 
POŚ. 

2. Udzielanie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji 
finansowanych lub współfinansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska wyłącznie na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony 
środowiska.  

3. Określanie we wszystkich umowach stanowiących podstawę udzielenia dotacji celu lub 
opisu zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację przekazywane będą środki 
finansowe, a także terminu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej. 

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

5. Przekazywanie do właściwych adresatów sprawozdań OŚ-4p oraz załączników nr 1  
w terminach określonych w kolejnych rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej. 

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

                                                      
22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych 

statystyki publicznej na rok 2014  Dz. U. z 2013 r. poz. 1159, ze zm. 
23 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1159, ze zm. i Dz. U. z 2014 r. poz. 1330, ze zm. 
24 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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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 1 grudnia 2017 r. 

 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

Zbigniew Stachowicz 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
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