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I. Dane identyfikacyjne kontroli  

Numer i tytuł kontroli P/18/092 – Realizacja „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” 1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontroler Piotr Smyrak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/78/2018 z 11 kwietnia 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (dalej: MUW lub 
Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski2 (dalej: Wojewoda) 
(dowód: akta kontroli str. 10) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3 Wojewoda w latach 2015-2018 zapewnił właściwą 

realizację zadań w zakresie wdrażania Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-20194, a także nadzór nad wykorzystaniem środków 
Programu. Wprawdzie w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia  
w zakresie naboru wniosków i ich oceny, jednakże wystąpiły one w pierwszej edycji 
Programu, a – co należy podkreślić – nie stwierdzono ich w latach kolejnych. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia stworzone ramy instytucjonalne dla realizacji 
Programu, polegające na powołaniu Wojewódzkiej Komisji ds. oceny wniosków  
o dofinansowanie zadań w ramach Programu5; ustaleniu Regulaminu pracy Komisji6 oraz 
zapewnieniu wsparcia poprzez wydziały Urzędu – najpierw Wydziału Rolnictwa MUW,  
a następnie Wydziału Infrastruktury MUW. 

Zastrzeżeń nie budzi terminowość działań w zakresie naboru wniosków w sprawie 
dofinansowania zadań środkami Programu, tj. publikacji ogłoszeń, dokonywania ocen 
formalnych i merytorycznych, rozpatrywania zastrzeżeń, przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw transportu list rankingowych projektów oraz ogłaszania list wniosków 
zakwalifikowanych do dofinansowania. Podobnie należy ocenić kierowanie wniosków do 
Ministra Finansów (następnie – Ministra Rozwoju i Finansów) w sprawie uruchomienia 
środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań w ramach Programu. 

Pozytywnie należy ocenić zawieranie umów z beneficjentami Programu, które zawierały 
wszystkie postanowienia wymagane przepisem § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu 

                                                      
1  Kontrolą objęto lata 2015-2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2  Od 3 czerwca 2017 r. W okresie od 12 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2015 r. Wojewodą Małopolskim był Jerzy Miller, a od  

9 grudnia 2015 r. do 2 czerwca 2017 r. – Józef Pilch. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

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

4  Dalej: Program. 
5  Dalej: Komisja. 
6  Dalej: Regulamin. 

Ocena ogólna 
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terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych7.  
W szczególności należy podkreślić sposób przekazywania przyznanych środków z dotacji 
celowej – jednorazowo, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego zadania i po przedstawieniu 
dokumentów potwierdzających taką realizację, co minimalizowało ryzyko finansowania 
kosztów niezgodnych z założeniami Programu (np. infrastruktury technicznej niezwiązanej  
z drogą lub robót, które winny być wykonywane w ramach bieżącego utrzymania). 
Właściwie egzekwowany był wymóg składania przez beneficjentów sprawozdań  
z wykorzystania dotacji. Rozliczenia dotacji zatwierdzane były przez Wojewodę. 

W powyższym kontekście Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do sposobu 
sprawowania nadzoru nad prawidłowością wykorzystania środków przez poszczególnych 
beneficjentów Programu, w tym do liczby przeprowadzanych kontroli sposobu wykonania 
zadań, na które przyznane został dofinansowanie. 

Wojewoda terminowo przekazywał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa (w 2017 r.)  
i Ministrowi Infrastruktury (w 2018 r.) zbiorcze zestawienia wykorzystania dotacji w ramach 
Programu. 

Podejmowane działania pozwoliły na wykorzystanie w latach 2016-2017 środków na 
poziomie 97,5% kwoty przewidzianej w Programie dla województwa małopolskiego,  
a efektem rzeczowym wdrożenia Programu była w tym okresie realizacja 109 zadań, które 
objęły drogi gminne i powiatowe o łącznej długości 240,8 km. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wdrażanie Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz 
sprawowanie nadzoru nad jego realizacją  

1.  Ogłoszenie naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań środkami Programu na 
lata 2016-2018 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu (pkt IX załącznika do uchwały RM  
w sprawie ustanowienia Programu8) ogłoszenie i przeprowadzenie przez wojewodę naboru 
wniosków miało się odbyć: 

 w roku 2015 (dofinansowanie w roku 2016) – w dniach 1 – 30 października; 

 w roku 2016 (dofinansowanie w roku 2017) i w roku 2017 (dofinansowanie w roku 2018) 
– w dniach 1-15 września, 

z tym, że publikacja ogłoszenia o naborze wniosków mogła nastąpić – decyzją wojewody – 
z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do dnia rozpoczęcia naboru. 

Ogłoszenia w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań środkami Programu  
w poszczególnych latach Wojewoda Małopolski opublikował na stronie podmiotowej BIP 
Urzędu w dniach: 1 października 2015 r., 22 sierpnia 2016 r. oraz 29 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 29-34, 136-140, 213-217) 

2.  Powołanie komisji ds. oceny wniosków 

Zgodnie z pkt VII załącznika do uchwały RM w sprawie ustanowienia Programu wojewoda 
realizuje Program przy pomocy komisji, którą w tym celu powołuje. Pierwotnie skład komisji 
miał być pięcioosobowy, w tym dwie osoby wyznaczone przez wojewodę, oraz po jednej 

                                                      
7  Dz. U. z 2014 r. poz. 316 ze zm. Dalej: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji. 
8  Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 
  https://mi.gov.pl/files/0/1797915/RM11115715posuchwnr154z2015rProgramgmipowiatinfrastrukturydrogowej20162019.pdf, 

zmieniona uchwałami Rady Ministrów: Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. – 
  https://mi.gov.pl/files/0/1797915/RM11116516obieguchwnr159RMz2016rzmprogramuinfrastrukturadrogowa20162019.pdf, 
 Nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. – 
 https://mi.gov.pl/files/0/1797915/RM11112217obieguchwnr120RMz2017rzmProgramrozwojuinfrastrukturydrogowej20162019.

pdf oraz Nr 188/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. –  
 https://mi.gov.pl/files/0/1797915/uchwaanr1882017RadyMinistrwzdnia5grudnia2017r.pdf (dostęp 19 kwietnia 2018 r.). 

Opis stanu 
faktycznego 

https://mi.gov.pl/files/0/1797915/RM11115715posuchwnr154z2015rProgramgmipowiatinfrastrukturydrogowej20162019.pdf
https://mi.gov.pl/files/0/1797915/RM11116516obieguchwnr159RMz2016rzmprogramuinfrastrukturadrogowa20162019.pdf
https://mi.gov.pl/files/0/1797915/RM11112217obieguchwnr120RMz2017rzmProgramrozwojuinfrastrukturydrogowej20162019.pdf
https://mi.gov.pl/files/0/1797915/RM11112217obieguchwnr120RMz2017rzmProgramrozwojuinfrastrukturydrogowej20162019.pdf
https://mi.gov.pl/files/0/1797915/uchwaanr1882017RadyMinistrwzdnia5grudnia2017r.pdf
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osobie wyznaczonej przez: zarząd województwa, dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz komendanta wojewódzkiego Policji. W Programie 
odnotowano też, że: Pożądane byłoby, aby jeden z członków posiadał przeszkolenie  
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego bądź certyfikat audytora brd. Od 1 sierpnia 
2017 r. w skład komisji winno wchodzić sześciu członków – dodatkowo osoba wyznaczona 
przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. 

Wojewódzką Komisję do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań)  
w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dalej: Komisja) Wojewoda Małopolski powołał 
zarządzeniem z dnia 30 września 2015 r. W skład Komisji weszło dwóch przedstawicieli 
Wojewody (przewodniczący i sekretarz) oraz po jednym przedstawicielu: Zarządu 
Województwa Małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Jeden z członków Komisji 
posiadał certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Załącznik do powyższego zarządzenia Wojewody stanowił Regulamin, określający m.in. jej 
skład, obowiązki poszczególnych członków i tryb pracy. Załącznikiem do Regulaminu było 
uszczegółowienie kryteriów nr 2, 3 i 5 w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie  
w ramach Programu. 

Zmiany odnoszące się do działania Komisji oraz jej Regulaminu wprowadzono 
zarządzeniami Wojewody Małopolskiego: 

– z 16 czerwca 2016 r. (m.in. zmiana jednego członka Komisji – sekretarza, a także 
zmiana dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnego za wykonanie 
zarządzenia – w miejsce dyrektora Wydziału Rolnictwa MUW wprowadzono dyrektora 
Wydziału Infrastruktury MUW); 

– z 18 lipca 2016 r. (zmiana szczegółowej punktacji wg kryteriów 2, 3 i 5 w ramach oceny 
merytorycznej); 

– z 4 sierpnia 2017 r. (m.in. rozszerzenie składu Komisji do sześciu osób,  
tj. o przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  
a także zmiana Regulaminu, w tym wprowadzenie nowego uszczegółowienia wartości 
punktacji, z uwzględnieniem specyfiki województwa małopolskiego, w ramach 
obowiązującej skali ocen wg kryteriów nr 2, 3, 4, 5 i 6). 

(dowód: akta kontroli str. 11-28) 

Stosownie do Regulaminu obowiązującego od 4 sierpnia 2017 r. do zadań jej 
przewodniczącego należało m.in. kierowanie pracami Komisji, podpisywanie korespondencji 
związanej z pracą Komisji, w tym m.in. zawiadomień kierowanych do wnioskodawców  
o powodach odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych oraz o sposobie rozpatrzenia 
zastrzeżeń, weryfikacja i zatwierdzanie wyników oceny formalnej, ocena merytoryczna, 
rozpatrywanie zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej oraz wstępnej listy rankingowej, 
przedstawianie Wojewodzie do zatwierdzenia: listy wniosków zakwalifikowanych do oceny 
merytorycznej, listy wniosków odrzuconych formalnie, wstępnej listy rankingowej wniosków 
oraz listy wniosków zakwalifikowanych w pierwszej kolejności do dofinansowania w ramach 
Programu, a także przedstawiania Wojewodzie ostatecznej listy rankingowej wniosków po 
rozpatrzeniu zastrzeżeń celem przesłania do ministra właściwego ds. transportu. 

(dowód: akta kontroli str. 21-28) 

3.  Finansowanie zadań w latach 2016-2018 

W pierwszych trzech latach funkcjonowania Programu jednostki samorządu terytorialnego  
z województwa małopolskiego złożyły ogółem 282 wnioski o dofinansowanie zadań na 
łączną kwotę 394 926,5 tys. zł, z tego: 92 wnioski na rok 2016 (64 gminne  
i 28 powiatowych) na kwotę 137 928,9 tys. zł, 98 wniosków na rok 2017 (68 gminnych  
i 30 powiatowych) na kwotę 121 823,8 tys. zł oraz 92 wnioski na rok 2018 (63 gminne  
i 29 powiatowych) na kwotę 135 173,8 tys. zł. Dostępna dla województwa małopolskiego 
kwota środków na dotacje wynosiła w tym okresie 57 246,5 tys. zł rocznie, tj. od 41,5% do 
47% zgłaszanych potrzeb. Wszystkie wnioski zostały ocenione przez Komisję. 

W latach 2016-2017 w ramach Programu zrealizowano łącznie 109 zadań (72 gminne  
i 37 powiatowych), a objęły one drogi o łącznej długości 240,8 km (107,5 km – drogi 
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gminne, 133,3 km – powiatowe), z tego 34,2 km to drogi zbudowane/rozbudowane (po  
17,1 km – gminne i powiatowe), 158,3 km – drogi przebudowane (57,0 km – gminne,  
101,3 km – powiatowe) oraz 48,3 km – drogi wyremontowane (33,4 km – gminne, 14,9 km – 
powiatowe). 

W dwóch pierwszych latach funkcjonowania Programu Dotacja została wykorzystana  
w wysokości 111 635,9 tys. zł, co stanowiło 97,5% kwoty przewidzianej dla województwa 
małopolskiego, z tego: 

– w 2016 r. w kwocie 56 013,1 tys. zł, tj. 97,8% limitu (28 153,0 tys. zł na drogi gminne 
oraz 27 860,1 tys. zł na drogi powiatowe), 

– w 2017 r. w kwocie 55 622,8 tys. zł, tj. 97,2% limitu (28 440,1 tys. zł na drogi gminne 
oraz 27 182,7 tys. zł na drogi powiatowe). 

W informacjach dla Ministra Infrastruktury Wojewoda uzasadniał niepełne wykorzystanie 
przyznanych dotacji: trudnościami z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, 
czasochłonnością zmiany decyzji Ministra Finansów dotyczącej uruchomienia środków  
z rezerwy celowej, a związanej ze zmianą listy wniosków zakwalifikowanych do 
dofinansowania, rozliczaniem części zadań kosztorysem powykonawczym, a także 
naliczaniem wykonawcom prac budowlanych kar umownych, skutkującym koniecznością 
pomniejszenia wysokości dofinansowania. 

Ogólna wartość zadań zrealizowanych w ramach Programu wyniosła 227 117,4 tys. zł,  
z tego 112 042,8 tys. zł w roku 2016 oraz 115 074,6 tys. zł w roku 2017. 

Na rok 2018 (wg stanu w trakcie kontroli) planowana jest realizacja 36 zadań (24 gminnych  
i 12 powiatowych) w odniesieniu do 74,2 km dróg (31,2 km – gminnych i 43,0 km – 
powiatowych), a wg rodzaju zadań: budowa/rozbudowa 17,1 km dróg (7,7 km – gminnych  
i 9,4 km – powiatowych), przebudowa 41,4 km dróg (11,1 km – gminnych i 30,3 km – 
powiatowych) oraz remont 15,7 km dróg (12,4 km – gminnych i 3,3 km – powiatowych). 

W 2018 r. planowane jest wykorzystanie pełnej kwoty dotacji przeznaczonej dla 
województwa małopolskiego, z tym, że do końca maja 2018 r. zawarto 18 umów na łączną 
kwotę 25 058,7 tys. zł, z tego 11 umów z gminami (8 620,1 tys. zł) oraz 7 umów z powiatami 
(16 438,6 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 266-270, 480-502, 842-843) 

4.  Poprawność formalna wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 

Badaniem w zakresie poprawności formalnej wniosków zakwalifikowanych do oceny 

merytorycznej objęto losowo wybraną próbę 12 wniosków spośród wniosków 
zakwalifikowanych do dofinansowania – po 4 z każdego roku, z tego 6 wniosków 

gminnych i 6 wniosków powiatowych9. 
(dowód: akta kontroli str. 6) 

Wszystkie analizowane wnioski złożone zostały na obowiązujących formularzach, w tym  
w naborach na lata 2017-2018 – z uwzględnieniem rodzaju zadań, dla których wystąpiono  
o dofinansowanie: dla zadań remontowych na formularzu R-Wniosek, a dla zadań 
związanych z przebudową, rozbudową lub budową drogi na formularzu PRB-Wniosek. 
Czynności związane z oceną wniosków w zakresie weryfikacji spełniania wymogów 
formalnych przeprowadzali pracownicy MUW w Krakowie10. Komisja sprawdzała  
i zatwierdzała wyniki oceny formalnej, potwierdzając dokonanie tych czynności podpisami  
w kartach oceny formalnej wg wzoru określonego przez ministra właściwego ds. transportu.  
  

                                                      
9  Wnioski o numerach ewidencyjnych: 7/P/2015 (Powiat Nowotarski), 9/P/2015 (Powiat Olkuski), 29/G/2015 (Miasto 

Limanowa), 50/G/2015 (Gmina Nowy Targ), 11/P/2016 (Powiat Nowotarski), 13/P/2016 (Powiat Suski), 19/G/2016 (Gmina 
Skrzyszów), 36/G/2016 (Gmina Stary Sącz), 17/P/2017 (Powiat Myślenicki), 19/P/2017 (Powiat Chrzanowski), 51/G/2017 
(Gmina Tarnów) i 52/G2017 (Gmina Bukowno). 

10  W pierwszym naborze – pracownicy Wydziału Rolnictwa MUW, w kolejnych – pracownicy Wydziału Infrastruktury MUW. 
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W sytuacjach dopuszczonych przez Instrukcję oceny przez komisję wniosków  
o dofinansowanie zadań11 Komisja wzywała wnioskodawców do uzupełnienia wniosków (np. 
dostarczenie załączników do przekazanych zgłoszeń robót budowlanych) albo poprawienia 
oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych (np. korektę błędnej daty rocznej 
realizacji zadania). 

Analiza wybranych wniosków wykazała prawidłowość przeprowadzonych ocen formalnych, 
w tym w zakresie przedmiotu wniosku, kompletności i prawidłowości załączników12, terminu 
realizacji i wysokości wnioskowanego dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 547-555, 556-569) 

W naborze wniosków na 2016 rok Komisja akceptowała wnioski, w których jako jedno 
zadanie określano budowę/rozbudowę, przebudowę i/lub remont znacznej liczby dróg  
w różnych lokalizacjach, tak np. wniosek nr ewid. 29/G/2015 Miasta Limanowa dotyczył 
zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych, polegająca na: rozbudowie 
drogi gminnej nr 340306K ul. Leśna w km 0+000 - 0+086,39, przebudowie dróg gminnych  
nr 340301K ul. Kowalskiego w km 0+004,50 - 0+080,50, nr 340299K ul. Konopnickiej  
w km 0+015,50 - 0+246,60, nr 340299K ul. Konopnickiej (I) w km 0+000 - 0+070,  
nr 340266K ul. Bulwary (I) w km 0+180,75 - 0+403,20, nr 340306K ul. Leśna (I)  
w km 0+002,31 - 0+058,47, nr 340296K ul. Kilińskiego w km 0+002,76 - 0+158,13, 
remoncie dróg gminnych nr 340365K ul. Targowa w km 0+082,20 - 0+256,20, nr 340371K 
ul. Wąska w km 0+000 - 0+049,17, nr 340266K ul. Bulwary (II) w km 0+065 - 0+170,  
nr 340387K ul. Źródlana w km 0+047 - 0+136, nr 340303K ul. Zięby w km 0+000 - 0+108  
w Limanowej”. Podobnie wniosek Miasta Bochnia nr ewid. 38/G/2015, w którym zadanie 
określono jako „Remont dróg gminnych nr 580008K ul. Brodzińskiego km 0+017 -  
km 1+395, nr 580073K ul. Nowy Świat km 0+835 - km 1+146, nr 580059K ul. Legionów 
Polskich km 0+008 - km 0+243, km 0+313, km 0+450, km 0+595, km 0+638, km 0+715,  
km 0+800, km 0+810 - km 1+206, nr 580048K ul. Krakowskie Przedmieście km 0+596 -  
km 0+685, km 0+690, km 0+768, km 0+770 - km 0+786, nr 580125K ul. Krakowska  
km 0+000 - km 0+345, nr 580101K ul. Świętokrzyska km 0+186, km 0+006 - km 0+030,  
nr 580121K ul. Oracka km 0+365 - km 0+698, km 0+280 - km 0+335, nr 580015K  
ul. Czackiego km 0+014 - km 0+250, km 0+012, nr 580007K ul. Stasiaka km 0+042 -  
km 0+156, nr 580030K ul. Gołębia km 0+006 - km 0+316, nr 580003K ul. Bernardyńska  
km 0+014 - km 0+114 w miejscowości Bochnia”. 

(dowód: akta kontroli str. 676-682) 

W złożonych wyjaśnieniach przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w ramach naboru 
wniosków na 2016 rok zapisy Programu, a w szczególności zatwierdzone przez Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa dokumenty wykonawcze, dopuszczały możliwość składania 
przez wnioskodawców wniosków o dofinansowanie obejmujących drogi, w ramach których 
planowano wykonanie więcej niż jednego rodzaju robót – w takim przypadku Komisja 
dokonywała oceny merytorycznej według rodzaju robót planowanych do wykonania na 
dłuższym odcinku. Dodała, że w ramach tego naboru nie było ograniczenia liczby odcinków 
dróg objętych zadaniem, które wprowadzono dopiero w naborze na rok 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 871-874) 

Problem ujmowania w ramach jednego zadania robót na tak znacznej liczbie dróg (ich 
odcinków) został rozstrzygnięty w kolejnych latach realizacji Programu – w instrukcjach 
wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązujących od naboru wniosków na rok 2017 

                                                      
11  https://bip.malopolska.pl/muw,a,1110843,nabor-wnioskow-na-budowerozbudoweprzebudoweremont-drog-lokalnych-na-

2016-r-w-ramach-programu-rozwoju.html (nabór na rok 2016); 
 https://bip.malopolska.pl/muw,a,1229633,ogloszenie-o-naborze-na-2017-r-na-dofinansowanie-zadan-w-ramach-programu-

wieloletniego-pn-program-ro.html (nabór na rok 2017); 
 https://bip.malopolska.pl/muw,a,1356126,ogloszenie-o-naborze-na-2018-r-na-dofinansowanie-zadan-w-ramach-programu-

wieloletniego-pn-program-ro.html (nabór na rok 2018). 
12  Stosownie do zapisu w IX.1. Programu (trzeci akapit) Wojewoda w ogłoszeniach o kolejnych naborach żądał przedłożenia 

dodatkowych dokumentów: na 2016 – (1) kosztorys inwestorski, (2) oświadczenie potwierdzające aktualność decyzji  
o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia, (3) oświadczenia  
o realizacji/zrealizowaniu zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – Edycja 2014/2015 (w przypadku uwzględnienia drogi w ramach pkt 12 ppkt 5), na 
2017 – (1) kosztorys inwestorski, (2) kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót (wraz z załącznikami), (3) kopia umowy 
zawartej na mocy art. 22 ustawy o drogach publicznych (w przypadku zadań realizowanych na odcinkach granicznych przez 
jednostkę-lidera, na 2018 – jak (1) i (3) w naborze na 2017 rok. 

https://bip.malopolska.pl/muw,a,1110843,nabor-wnioskow-na-budowerozbudoweprzebudoweremont-drog-lokalnych-na-2016-r-w-ramach-programu-rozwoju.html
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1110843,nabor-wnioskow-na-budowerozbudoweprzebudoweremont-drog-lokalnych-na-2016-r-w-ramach-programu-rozwoju.html
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1229633,ogloszenie-o-naborze-na-2017-r-na-dofinansowanie-zadan-w-ramach-programu-wieloletniego-pn-program-ro.html
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1229633,ogloszenie-o-naborze-na-2017-r-na-dofinansowanie-zadan-w-ramach-programu-wieloletniego-pn-program-ro.html
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1356126,ogloszenie-o-naborze-na-2018-r-na-dofinansowanie-zadan-w-ramach-programu-wieloletniego-pn-program-ro.html
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1356126,ogloszenie-o-naborze-na-2018-r-na-dofinansowanie-zadan-w-ramach-programu-wieloletniego-pn-program-ro.html
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wprowadzono ograniczenie, że jako jedno zadanie mogą być zgłoszone maksymalnie trzy 
odcinki drogi/dróg. 
 
5.  Dokonanie oceny merytorycznej wniosków 

Kontrolą w zakresie przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków objęto próbę  
12 wniosków – tych samych, które badano pod kątem poprawności formalnej (pkt 4 
wystąpienia pokontrolnego). 

Wszystkie wnioski zostały ocenione (w kartach oceny merytorycznej wg wzorów 
obowiązujących w kolejnych naborach) przez członków Komisji – pięciu w naborach na lata 
2016-2017 oraz sześciu w naborze na rok 201813. Wnioski oceniono zgodnie z § 4 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji, tj. w naborach na lata 2016-
2017 z uwzględnieniem: (1) znaczenia zadania dla infrastruktury drogowej w sposób 
gwarantujący podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, (2) znaczenia zadania dla 
rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, (3) wpływu zadania na 
poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji 
istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na 
obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby 
transportu zbiorowego, (4) współpracy jednostki w zakresie dofinansowania realizacji 
zadania z innymi jednostkami lub podmiotami oraz (5) kontynuacji zadania, a w naborze na 
rok 2018 – z uwzględnieniem kryteriów (1), (2), (3) i (5)14 oraz kryteriów nowych:  
(4) poziomu dochodów własnych wnioskodawcy w stosunku do średniego dochodu 
własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w województwie15  
i (6) wpływu zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na 
obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości. 

Przy dokonywaniu oceny Komisja posiłkowała się uszczegółowieniem kryteriów 2, 3 i 5  
w naborach na lata 2016-2017 oraz 2-6 w naborze na rok 201816. 

Oceny dokonane przez poszczególnych członków Komisji zestawiano w zbiorczych kartach 
oceny merytorycznej wniosku. 

Analiza wybranych wniosków wykazała prawidłowość przeprowadzonych ocen 
merytorycznych – z wyjątkami wskazanymi w dalszej treści wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 668-675) 

6.  Zastrzeżenia wnioskodawców do oceny merytorycznej wniosków 

Z protokołów posiedzeń Komisji, na których rozpatrywano zastrzeżenia17, wynika, że  
w naborach na lata 2016-2018 wnioskodawcy wnieśli 23 zastrzeżenia18  do oceny 
merytorycznej (13 gmin i 10 powiatów), z tego 8 w naborze na rok 2016, 2 w naborze na rok 
2017 i 13 w naborze na rok 2018. 

Analiza 10 spraw, w których wniesiono zastrzeżenia, a Komisja postanowiła o ich 
odrzuceniu19, wskazuje, że rozpatrzenie zastrzeżeń nastąpiło w terminach i trybie 
przewidzianym w pkt IX Programu i w instrukcjach oceny przez Komisję wniosków  
o dofinansowanie zadań. Wnioskodawcy zostali poinformowani o sposobie rozpatrzenia 
zastrzeżeń wraz z odpowiednim uzasadnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 627-668) 

                                                      
13  Jeden z badanych wniosków z naboru na rok 2018 (wniosek Gminy Tarnów nr ewid. 51/G/2017) oceniony został –  

w związku z nieobecnością – przez pięciu członków Komisji. 
14  Z niewielkimi korektami – w kryterium (2) dodano „wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach  

o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej”, a w kryterium (3) wyrażenie „instytucji publicznych” zastąpiono frazą 
„instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia)”. 

15  Wyliczanych według szczegółowo określonej metodyki. 
16  Nabór na rok 2016 – załącznik do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem wojewody z 30 września 2015 r., nabór na 

rok 2017 – załącznik do zarządzenia Wojewody z 16 czerwca 2016 r., nabór na rok 2018 – załącznik do Regulaminu 
wprowadzonego zarządzeniem wojewody z 4 sierpnia 2017 r. 

17  16 grudnia 2015 r., 21 listopada 2016 r. i 22 listopada 2017 r. 
18  W 18 przypadkach – do więcej niż jednego elementu oceny merytorycznej. 
19  Wybór nielosowy. Nabór na 2016 r. – wniosek Gminy Klucze (nr ewid. 47/G/2015), nabór na 2017 r. – wniosek Gminy 

Wolbrom (62/G/2016), nabór na 2018 r. – wnioski: Powiatu Nowotarskiego (5/P/2017), Powiatu Wadowickiego (18/P/2017 
 i 21/P/2017), Gminy Limanowa (3/G/2017), Miasta Gorlice (24/G/2017), Gminy Wieliczka (32/G/2017), Gminy Nowy Targ 
(35/G/2017) i Miasta Zakopane (58/G/2017). W przypadku zastrzeżeń Miasta Gorlice odrzucono 3 na 4 zgłoszone uwagi,  
a w pozostałych – wszystkie. 
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7.  Odrzucenie wniosków niespełniających kryteriów formalnych 

Komisja dokonała oceny wszystkich 282 wniosków zgłoszonych na lata 2016-2018, 
odrzucając 80 z nich (28,4%) na etapie oceny formalnej, z tego 34 wnioski na rok 2016  
(25 gminnych i 9 powiatowych), 25 wniosków na rok 2017 (19 gminnych i 6 powiatowych) 
oraz 21 wniosków na rok 2018 (17 gminnych i 4 powiatowe). 

Badanie 5 losowo wybranych wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej (czterech  
z 2015 r. i jednego z 2016 r.)20 wskazuje, że nastąpiło to na podstawie przesłanek 
określonych w instrukcjach oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań.  
O powodach odrzucenia Komisja niezwłocznie zawiadomiła wnioskodawców, tj. pismami  
z 26 listopada 2015 r. (nabór na rok 2016) i pismem z 14 października 2016 r. (nabór na rok 
2017). Pisma z 2015 r. nie zawierały szerszego uzasadnienia odrzucenia wniosków, 
ograniczając się np. do stwierdzenia: nieprawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie 
zadania. Fakt ten podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w orzeczeniu  
z dnia 2 grudnia 2016 r.21 po rozpoznaniu sprawy ze skarg Powiatu Krakowskiego na 
odrzucenie wniosków przez Komisję do spraw oceny wniosków o dofinansowanie – jednego 
z pięciu wylosowanych, tj. 2/P/2015, a także innego – 1/P/2015. WSA w Krakowie uchylił 
zaskarżone rozstrzygnięcia (odrzucenie wniosków), a w uzasadnieniu stwierdził m.in.: 
Rozstrzygając, w wypadku obydwu wniosków, że nastąpiło „nieprawidłowe wypełnienie 
wniosku o dofinansowanie zadania” organ nie łączy tego stwierdzenia z żadnym 
uzasadnieniem czy choćby wskazaniem, jakie nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły,  
a jedynie cytuje pkt 2.3 lit. b instrukcji określający, że „wniosek nie spełnia wymogów 
formalnych, gdy wnioskodawca nie zastosował się do zapisów i wytycznych zawartych  
w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, a także: Taki sposób rozstrzygnięcia nie 
może zyskać aprobaty sądu administracyjnego, gdyż po pierwsze strona nie zna przyczyny 
niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia, a przynajmniej nie jest ono dla niej jasne, a po 
drugie – Sąd, nie znając także tej przyczyny, nie może stwierdzić czy dany akt wydany 
został prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w zakresie jego wydania przepisami czy 
wewnętrznymi regulacjami. Przy ponownym zatem rozpoznaniu sprawy organ wyda 
rozstrzygnięcie w przedmiocie każdego z wniosków o dofinansowanie o precyzyjnej treści  
i z wyczerpującym uzasadnieniem, przez co należy rozumieć uzasadnienie, które  
w konkretny i rzeczowy sposób wskaże i opisze konkretne uchybienia czy nieprawidłowości 
złożonych wniosków, chyba że okoliczności sprawy pozwolą na odmienną ocenę tych 
wniosków. 

Wykonując wyrok WSA w Krakowie, Komisja ponownie oceniła wniosek Powiatu 
Krakowskiego (2/P/2015) i ponownie go odrzuciła jako niespełniający wymogów formalnych. 
W piśmie z 21 grudnia 2017 r. do Starosty Krakowskiego, zawiadamiającym o ponownym 
odrzuceniu wniosku, zamieszczono wyczerpujące, ponadczterostronicowe uzasadnienie 
takiego rozstrzygnięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 570-626) 

8.  Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu list rankingowych projektów. 
Ogłoszenie list wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 

Wojewoda przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa ostateczne listy rankingowe 
wniosków o dofinansowanie w ramach Programu w terminach zgodnych z harmonogramem 
ustalonym w pkt IX Programu, tj. pismami z 29 grudnia 2015 r., 23 listopada 2016 r. oraz  
z 28 listopada 2017 r. Ogłoszenie list wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania  
w kolejnych naborach nastąpiło 29 stycznia 2016 r.22 , 29 grudnia 2016 r.23 oraz 22 grudnia 
2017 r. – również zgodnie z harmonogramem Programu. 

(dowód: akta kontroli str. 51-119, 155-186, 265-270, 853-855) 

  

                                                      
20  Wnioski: Powiatu Krakowskiego (nr ewid. wniosku 2/P/2015), Powiatu Proszowickiego (3/P/2015), Gminy Dębno 

(28/G/2015), Gminy Łapsze Niżne (53/G/2015) i Gminy Zielonki (47/G/2016). 
21  Sygn. akt I SA/Kr 921/16. 
22  Zmiany listy ogłoszono 28 czerwca 2016 r., 18 lipca 2016 r., 19 września 2016 r. i 31 października 2016 r. 
23  Zmiany listy ogłoszono 3 lipca 2017 r. i 26 października 2017 r. 
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9.  Wnioski do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie uruchomienia 
środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań w ramach Programu 

Wnioski do Ministra Finansów (następnie Ministra Rozwoju i Finansów) o zwiększenie  
z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 70)  planu wydatków w części 85/12 – 
województwo małopolskie na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wojewoda 
kierował, za pośrednictwem Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Ministra Infrastruktury),  
w następujących terminach: 
1) rok 2016 – wniosek z 9 lutego 2016 r.; decyzję o zwiększeniu wydatków w części 85/12 

budżetu państwa kwotę Minister Finansów podjął 9 marca 2016 r.24 
2) rok 2017 – wniosek z 1 lutego 2017 r.; decyzję o zwiększeniu wydatków w części 85/12 

budżetu państwa kwotę Minister Rozwoju i Finansów podjął 8 marca 2016 r.25 
3) rok 2018 – wniosek z 10 stycznia 2018 r.26 

Każdorazowo Wojewoda występował o kwotę 57 246 492 zł, zgodną z limitem środków 
ustalonym dla województwa małopolskiego na realizację Programu w roku 2016, 2017  
i 2018 – odpowiadającą kwocie dofinansowania z zatwierdzonych list wniosków 
zakwalifikowanych do dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 295-391, 856-860) 

10. Zawarcie umów z wnioskodawcami 

Umowy z wnioskodawcami Wojewoda zawierał w kolejnych naborach: od czerwca 2016 r., 
od kwietnia 2017 r. oraz od marca 2018 r. Z analizy losowo wybranych 12 umów27 – 
sporządzonych wg jednolitego wzoru – wynika, że określały one: 
1) szczegółowy opis zadania, na które dotacja została przyznana, i termin jego wykonania 

– załącznik do umowy stanowił m.in. wniosek o dofinansowanie zadania; umowa 
określała termin: rozpoczęcia realizacji zadania (każdorazowo 1 stycznia danego roku), 
zakończenia rzeczowego realizacji zadania oraz zakończenia finansowego realizacji 
zadania, 

2) wysokość dotacji i tryb płatności – wysokość dotacji w żadnej z umów nie przekraczała  
3 mln zł; dotacja przekazywana jednorazowo na podstawie wniosku o wypłatę dotacji, 
składanego po zakończeniu realizacji zadania, 

3) wysokość udziału środków własnych, stanowiącego nie mniej niż 50% kosztów realizacji 
zadania – w żadnej z umów wysokość udziału środków własnych nie byłą niższa; 

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 
budżetowego – żadna z umów nie określała dłuższego terminu, 

5) termin i sposób rozliczenia dotacji – rozliczenie w terminie do 22 dni od zakończenia 
finansowego realizacji zadania wraz ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania 
na formularzu stanowiącym załącznik do umowy, 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego  
w umowie dnia wykonania zadania – 15 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji 
zadania, 

tj. zawierały postanowienia wymagane przepisem § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie udzielania dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 688-826) 

11.  Kontrola realizacji zadań dofinansowanych środkami Programu 

Przepis § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji stanowi, że 
wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, na które została przyznana 
dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy o udzielenie dotacji. 

                                                      
24  W związku z czterokrotną zmianą listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016 Wojewoda występował 

o dokonanie stosownych korekt decyzji Ministra Finansów z 9 marca 2016 r. – bez zmiany ogólne kwoty wydatków. 
25  W związku z dwukrotną zmianą listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2017 Wojewoda występował  

o dokonanie stosownych korekt decyzji Ministra Finansów z 8 marca 2016 r. – bez zmiany ogólne kwoty wydatków. 
26  Skorygowany pismem z 22 stycznia 2018 r. Korekta dot. załącznika, tj. listy wniosków (zadań) zakwalifikowanych do 

dofinansowania w ramach Programu. 
27  Numery: 22/P/2016 z Powiatem Nowotarskim, 40/P/2016 z Powiatem Oświęcimskim, 41/P/2016 z Powiatem Olkuskim, 

21/G/2016 z Gminą Nowy Targ, 29/G/2016 z Miastem Limanowa, 45/G/2016 z Gminą Sucha Beskidzka, 1/P/2017  
z Powiatem Wielickim, 5/P/2017 z Powiatem Nowotarskim, 57/P/2017 z Powiatem Suskim, 32/G/2017 z Gminą Skrzyszów, 
44/G/2017  
z Gminą Słopnice oraz 56/G/2017 z Gminą Stary Sącz. 
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Pracownicy Wydziału Infrastruktury MUW przeprowadzili w 2017 r. trzy kontrole28 zadań 
dofinansowanych w ramach Programu w roku 2016. Kontrolami objęto: (1) zgodność 
podjętych działań i poniesionych wydatków z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz 
umowy o dofinansowanie, (2) poprawność realizacji zadania, (3) prawidłowość  
w wydatkowaniu przyznanej dotacji zgodnie z przepisami prawa, założeniami Programu 
oraz wnioskiem o dofinansowanie. W wyniku kontroli ustalono, że określony we wniosku  
o dofinansowanie cel zadania został osiągnięty. W żadnej kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości i nie formułowano zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 457-476) 

Pismem z 20 marca 2018 r. dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW wystąpiła do dyrektora 
Wydziału Organizacji i Kontroli MUW z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do Planu kontroli 
zewnętrznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na 2018 rok w części 
dotyczącej Wydziału Infrastruktury MUW. Zmiana dotyczyła przeprowadzenia kontroli  
w trzech jednostkach samorządu terytorialnego realizujących w 2017 r. zadania 
dofinansowane w ramach Programu29. 

Do końca maja 2018 r. przeprowadzono jedną kontrolę zadania dofinansowanego w ramach 
Programu30. Jej zakres oraz ustalenia były analogiczne do zakresu oraz ustaleń kontroli  
z roku 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 476-479, 861-868) 

W odpowiedzi na pytanie o skalę przeprowadzanych kontroli realizacji zadań w ramach 
Programu (3 kontrole rocznie) dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW wyjaśniła m.in., że: 
– w celu wytypowania próby zadań objętych kontrolą na miejscu przeprowadza się ocenę 

istotności ryzyka wg kryteriów: wartość finansowa, wynik kontroli, zwroty dotacji, 
sprawozdawczość oraz ustalony przez zarządzającego kontrolę priorytet, którym jest 
suma ocen w karcie oceny merytorycznej w obszarach najbardziej istotnych dla 
realizacji celów Programu; 

– w ramach tworzenia rocznych planów kontroli zadań w ramach Programu uwzględnia się 
fakt, że w ramach bieżącego nadzoru nad jego realizacją wszystkie zadania objęte 
dofinansowaniem poddawane zostają szczegółowej weryfikacji pod względem 
rzeczowym i finansowym (w tym kwalifikowalności wydatków) na etapie: przygotowania 
projektów umów o dofinansowanie, uruchamiania środków pochodzących z dotacji czy 
zatwierdzania rozliczenia dotacji, co pozwala na zmniejszenie ryzyka nieprawidłowej 
realizacji zadania przez beneficjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 869-870) 

12. Egzekwowanie od beneficjentów sprawozdań z wykorzystania dotacji. Zatwierdzanie 
rozliczeń dotacji 

Badaniem w zakresie egzekwowania od beneficjentów sprawozdań z wykorzystania dotacji 
objęto próbę 12 umów wybranych losowo – tych samych, które badano pod kątem 
zawierania postanowień wymaganych przepisami (pkt 10 wystąpienia pokontrolnego). 

Wszyscy beneficjenci umów przedłożyli sprawozdania w terminach zgodnych z wymogiem 
określonym w § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji,  
tj. przed 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona. 
Sprawozdania sporządzone zostały na formularzach stanowiących załącznik do umowy  
o dofinansowanie zadania i zostały zatwierdzone przez Wojewodę. 

Weryfikacja informacji zawartych w sprawozdaniach dokonywana była ma podstawie 
przedkładanych dokumentów, w tym na etapie przekazywania przyznanych środków, po 
złożeniu przez beneficjenta pisemnego wniosku o wypłatę dotacji, pod warunkiem 
przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dowodów świadczących  
o zrealizowaniu zakresu rzeczowego zadania będącego przedmiotem dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 480-482, 688-841) 

                                                      
28  Kontrole: Powiatu Limanowskiego – umowa nr 23/P/2016, Gminy Nowy Targ – umowa nr 21/G/2016 oraz Miasta Oświęcim 

– umowa nr 7/G/2016. 
29  Powiat Proszowicki, Powiat Oświęcimski i Gmina Czernichów. 
30  Powiat Oświęcimski. 
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13. Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu zbiorczych zestawień  
z wykorzystania dotacji w latach 2016-2017 

Zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji w ramach Programu Wojewoda przekazał 
Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa (w 2018 r. – Ministrowi Infrastruktury): 
– pismem z 27 lutego 2017 r. – z wykorzystania dotacji w roku 2016, 
– pismem z 19 lutego 2018 r. – z wykorzystania dotacji w roku 2017, 
tj. w terminach zgodnych z wymogami określonymi w pkt X Programu oraz w § 10 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 480-502) 

14. Objęcie problematyki związanej z realizacją Programu kontrolą wewnętrzną oraz 
badaniem ze strony audytora wewnętrznego 

Problematyka związana z realizacją Programu nie byłą objęta kontrolą wewnętrzną oraz 
badaniem audytowym. 

(dowód: akta kontroli str. 503, 878-879) 

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

1.  W ocenie merytorycznej wniosku Powiatu Nowotarskiego nr ewid. 7/P/201531 Komisja 
przyznała 4 pkt za kryterium nr 5, podczas gdy z analizy tego wniosku wynika, że winno to 
być 3 pkt – za kontynuację 1 pkt i za rodzaj inwestycji 2 pkt, ponieważ wbrew zapisom 
wniosku w wyniku realizacji zadania nie nastąpiło „zamknięcie ciągu drogowego”, które 
według załącznika do Regulaminu uprawniało do przyznania 2 pkt, lecz zrealizowano pełny 
kilometraż posiadanej dokumentacji projektowej jedynie dla odcinka drogi, co uprawniało do 
przyznania 1 pkt. 

(dowód: akta kontroli str. 668-670, 880-887) 

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła m.in., że Komisja przyznała 2 pkt za ciągłość zadania 
objętego wnioskiem – zamykanie ciągu drogowego, powołując się na zapis we wniosku  
o dofinansowanie, wg którego dzięki realizacji zadania zostanie wykonany pełny kilometraż 
dla odcinka drogi powiatowej od km 7+050 do km 9+865 i zamknięty zostanie ten ciąg 
drogowy. Przewodnicząca wskazała, że zgodnie z wnioskiem w ramach zadania określono 
wykonanie pełnego kilometrażu odcinka (części) drogi, który zamyka ciąg drogowy na 
określonym kilometrażu 7+050 - 9+865, za co – w myśl załącznika do Regulaminu – 
przyznawane były 2 pkt. Dodała również, że Zadanie dotyczyło realizacji rozbudowy drogi 
powiatowej na odcinkach w km: 7+050 - 7+727,15; 8+265,11 - 8+692,00 oraz 9+233 - 
9+865, a nie na całym jej ciągu – pełnym kilometrażu drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 871, 874-875) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli punktacja tego zadania została zawyżona. Przywołany  
w wyjaśnieniach załącznik do Regulaminu w odniesieniu do kryterium nr 5 określał  
(w odniesieniu do ciągłości zadania objętego wnioskiem) następujący sposób przyznawania 
punktów: 
– cały ciąg drogi (w przypadku realizacji pełnego kilometrażu drogi) – 3 pkt, 
– zamykanie ciągu drogowego – 2 pkt. 
– kontynuacja wcześniejszych zadań na danym ciągu – 1 pkt. 

(dowód: akta kontroli str. 16) 

Jak z powyższego wynika, 2 punkty przysługiwały za zamknięcie ciągu drogowego, 
rozumianego jako cała droga, tj. w jej pełnym kilometrażu. Nie można zasadnie przyjąć, że 
dowolnie określony odcinek drogi (w tym przypadku – od km 7+050 do km 9+865) stanowi 
ciąg drogowy, a zakończenie robót na tym odcinku jest zamknięciem ciągu drogowego. 

2.  Wniosek Powiatu Olkuskiego nr ewid. 9/P/201532 otrzymał od Komisji 3 pkt za kryterium  
nr 5 „Kontynuacja zadania”, tymczasem wniosek w tym zakresie (pkt 12.5) pozostał 
niewypełniony (a w karcie oceny formalnej w pkt 2.6 „Czy załączono dokument 

                                                      
31  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowościach Szczawnica i Szlachtowa  

w km 7+050,00 - 7+727,15, 8+265,11 – 8+692,00 oraz 9+233,00 – 9+865,00”. 
32  „Remont dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi nr 794 w m. Kąpiele Wielkie w km 0+000 – 3+076 

oraz 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w m. Miechówka i Poręba Dzierżna w km 1+732 – 5+642”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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potwierdzający oddanie do użytku inwestycji na tej drodze w ciągu 3 lat od daty złożenia 
wniosku” Komisja postawiła znak "x" w kolumnie "nie dotyczy"). 

(dowód: akta kontroli str. 547-549, 668-670, 888-894) 

Według wyjaśnień Przewodniczącej Komisji karta oceny formalnej wniosku dla tego zadania 
w pkt 2.6 została wypełniona w oparciu o zapisy pkt 12.5 „Kontynuacja zadania” wniosku  
o dofinansowanie33, jednakże na etapie oceny merytorycznej Komisja, po analizie 
załączonych do wniosku dokumentów, przyznała 3 pkt za kryterium nr 5 w oparciu  
o załącznik do Regulaminu, ponieważ przedmiotem zadania objętego wnioskiem był remont 
całego ciągu dróg powiatowych nr 1129K i 1132K w pełnym ich kilometrażu. 
Przewodnicząca stwierdziła również, że Komisja nie miała podstaw do odstąpienia od oceny 
w związku z niewypełnieniem pkt 12.5 wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 871, 875) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zadanie Powiatu Olkuskiego miało nazwę „Remont 
dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi nr 794 w m. Kąpiele Wielkie 
w km 0+000 - 3+076 oraz 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w m. Miechówka i Poręba 
Dzierżna w km 1+732 - 5+642”, co oznacza, że remont drugiej z wymienionych dróg nie 
obejmował jej pełnego kilometrażu. 

Zastrzeżenia budzi również fakt dokonywania oceny wbrew woli wnioskodawcy określonej 
we wniosku o dofinansowanie. Natomiast w przypadku uznania przez Komisję, że wniosek 
w tym zakresie zawierał oczywistą omyłkę, właściwym byłoby zażądanie od wnioskodawcy 
dokonania odpowiednich poprawek w trybie przewidzianym w instrukcji oceny przez 
Komisję wniosków o dofinansowanie zadań. 

3.   Wniosek Miasta Limanowa nr ewid. 29/G/201534: 

a) otrzymał 2 punkty za „ruch po chodniku odsuniętym od jezdni” (tak zadeklarował 
wnioskodawca), tymczasem z dokumentacji dołączonej do wniosku nie wynika, że 
przedmiotem robót było „odsunięcie” chodnika; 

b) otrzymał 3 punkty za „kontynuację zadania”, tymczasem we wniosku (pkt 12.5) 
wymieniono wcześniej realizowane zadania bez wykazania ich związku z zadaniami 
objętymi wnioskiem, a także nie przedłożono w tym zakresie żadnych dokumentów  
(a w karcie oceny formalnej w pkt 2.6 Komisja postawiła znak "x" w kolumnie "nie dotyczy"). 

(dowód: akta kontroli str. 668-670, 895-898) 

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła m.in.: 

a) Komisja przyznała 2 pkt za ruch pieszych po chodniku odsuniętym od jezdni w oparciu  
o załącznik do Regulaminu, uwzględniając udokumentowanie przyjętego rozwiązania na 
załączonej do wniosku mapie do celów projektowych, z której wynika, że w ciągu ulicy 
Konopnickiej chodnik odsunięty jest od jezdni i oddzielony od niej zatokami parkingowymi  
o zmiennej szerokości (od 2,5 m do 4,5 m). 

b) Karta oceny formalnej wniosku dla tego zadania w pkt 2.6 została wypełniona w oparciu  
o zapisy pkt 12.5 „Kontynuacja zadania” wniosku o dofinansowanie, jednakże na etapie 
oceny merytorycznej Komisja, po analizie załączonych do wniosku dokumentów, przyznała 
3 pkt za kryterium nr 5, tj. 1 pkt za ciągłość zadania objętego wnioskiem i 2 pkt za rodzaj 
inwestycji zrealizowany na pozostałych odcinkach drogi (budowa/rozbudowa). Z informacji 
wymienionych w pkt 12.5 wniosku oraz z załączonego do wniosku projektu 
zagospodarowania terenu wynika, że zadanie jest kontynuacją zadań zrealizowanych  
w 2012 r.: Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont dróg 
gminnych nr K340300 ul. Kopernika, K340365 ul. Targowa i nr K340324 ul. Moniuszki  
w Limanowej oraz Odbudowa mostu na potoku Mordarka w ciągu ul. Targowej  

                                                      
33  Czyli na podstawie braku wpisu w tej części wniosku. 
34  „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych, polegająca na: rozbudowie drogi gminnej nr 340306K ul. Leśna  

w km 0+000 - 0+086,39, przebudowie dróg gminnych nr 340301K ul. Kowalskiego w km 0+004,50 - 0+080,50, nr 340299K  
ul. Konopnickiej w km 0+015,50 - 0+246,60, nr 340299K ul. Konopnickiej (I) w km 0+000 - 0+070, nr 340266K ul. Bulwary 
(I)  
w km 0+180,75 - 0+403,20, nr 340306K ul. Leśna (I) w km 0+002,31 - 0+058,47, nr 340296K ul. Kilińskiego w km 0+002,76 
- 0+158,13, remoncie dróg gminnych nr 340365K ul. Targowa w km 0+082,20 - 0+256,20, nr 340371K ul. Wąska w km 
0+000 - 0+049,17, nr 340266K ul. Bulwary (II) w km 0+065 - 0+170, nr 340387K ul. Źródlana w km 0+047 - 0+136,  
nr 340303K ul. Zięby w km 0+000 - 0+108 w Limanowej”. 
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w Limanowej. Dokumentacja tych zadań była w posiadaniu Wydziału Rolnictwa MUW, jako 
prowadzącego sprawy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (w ramach którego zrealizowano pierwsze  
z wymienionych zadań) oraz sprawy usuwania skutków klęsk żywiołowych (drugie z zadań 
zrealizowano przy udziale dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie skutków klęsk 
żywiołowych), tj. wydziału, który wówczas był odpowiedzialny za realizację Programu. Tym 
samym nie było uzasadnienia do wzywania o jej przedłożenie, a Komisja dokonała oceny 
merytorycznej na podstawie wniosku, dołączonego projektu zagospodarowania terenu oraz 
znanych jej faktów. 

(dowód: akta kontroli str. 872, 875-876) 

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień należy zauważyć, że: 

a) Chodnik odsunięty od jezdni wzdłuż części ul. Konopnickiej istniał już przed realizacją 
przedmiotowego zadania35. 

b) Jak wynika z powyższych wyjaśnień Komisja przyznała 2 pkt za rodzaj inwestycji 
zrealizowany na pozostałych odcinkach drogi, tj. budowę/rozbudowę. Wymienione zadania 
zrealizowane w 2012 r. to remont trzech dróg oraz odbudowa mostu. Nie może budzić 
wątpliwości, że suma długości remontowanych odcinków trzech dróg była większa od 
długości odbudowywanego mostu, a stosownie do załącznika do Regulaminu: w przypadku 
gdy zadanie obejmuje dwa rodzaje robót […] punkty zostaną przydzielone dla robót 
wykonywanych na dłuższym odcinku. Oznacza to, że za rodzaj inwestycji zrealizowany na 
pozostałych odcinkach drogi winno być przyznane – zgodnie z wymienionym załącznikiem – 
0 pkt. 

(dowód: akta kontroli str. 16) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że przedmiotowy wniosek Miasta Limanowa 
uzyskał łącznie 17 punktów i zajął ostatnie miejsce na liście wniosków zakwalifikowanych do 
dofinansowania (przed zmianami)36. 

(dowód: akta kontroli str. 392-436) 

Z uwagi na fakt, że wszystkie wymienione nieprawidłowości miały miejsce tylko  
w pierwszym roku funkcjonowania Programu, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków pokontrolnych w tym zakresie. 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach – jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

W związku z niesformułowaniem wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli nie 
oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
Wicedyrektor 

Piotr Smyrak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
35  Co ilustrują zdjęcia dostępne w Internecie (aplikacja Google Street View – stan na sierpień 2013 r.) – 
 https://www.google.com/maps/@49.7071116,20.4219218,3a,75y,345.28h,93.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1shwn1Le9nzc7a0L2

AzrSTTQ!2e0!7i13312!8i6656 (dostęp 14 maja 2018 r.). 
36  Ostatecznie, w wyniku kolejnych zmian listy, najniżej ocenionym wnioskiem, który uzyskał dofinansowanie, był wniosek  

z oceną 12 punktów. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

https://www.google.com/maps/@49.7071116,20.4219218,3a,75y,345.28h,93.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1shwn1Le9nzc7a0L2AzrSTTQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@49.7071116,20.4219218,3a,75y,345.28h,93.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1shwn1Le9nzc7a0L2AzrSTTQ!2e0!7i13312!8i6656

