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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Górowo Iławeckie), pl. Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie (dalej: 
Urząd 

 

Jacek Przemysław Kostka, Burmistrz Miasta Górowa Iławeckiego (dalej: Burmistrz),  
od 30 listopada 2010 r.  
 
Realizacja projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich 

 

Lata 2014-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, 
jeśli miały one wpływ na działalność objętą kontrolą 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej: 
ustawa o NIK) 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

1. Cezary Gogolewski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/13/2020 z 24 lutego 2020 r. 

2. Olga Ratkiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/166/2019 z 30 grudnia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Kontrola dotyczyła realizacji przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie3 dwóch 
projektów4 z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji 
obszarów miejskich, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: 
RPO).  

W Urzędzie przygotowano  niezbędną dokumentację do ubiegania się o środki RPO 
oraz uzyskano wymagane pozwolenia na budowę. Zamówień publicznych  
udzielono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych5 (dalej: ustawa Pzp) oraz wewnętrznymi uregulowaniami. W umowach  
z wykonawcami właściwie zabezpieczono interes Gminy, określając m.in. kary 
umowne oraz prawo odstąpienia od tych umów. W Urzędzie prawidłowo 
dokonywano wydatków przewidzianych we wnioskach o dofinansowanie i zaliczano 
je do kosztów kwalifikowalnych. Oba badane projekty zrealizowano w terminach 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dalej: Gmina, Beneficjent lub Zamawiający. 
4 „Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim"  
i „Rewaloryzacja obszaru doliny rzeki Młynówki w Górowie Iławeckim”. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
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określonych w umowach o dofinansowanie, osiągając zakładane wskaźniki produktu 
i rezultatu. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

− nieupublicznienia w bazie konkurencyjności6 zapytania ofertowego  
w postępowaniu7 o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego, 

− złożenia trzech wniosków o płatność w obu projektach w terminach 
niezgodnych z określonymi w umowie o dofinansowanie, 

− przekazania z opóźnieniem wersji elektronicznej pierwszych harmonogramów 
płatności w obu kontrolowanych projektach,  

− ewidencjonowania, w wyodrębnionej ewidencji księgowej obu projektów, 
wydatków współfinansowanych z budżetu państwa według klasyfikacji 
budżetowej w paragrafie z czwartą cyfrą „7”(oznaczającą płatności z budżetu 
środków europejskich) zamiast w paragrafie z czwartą cyfrą „9” (płatności  
z budżetu państwa). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
1. Ogólne informacje o projektach z zakresu dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów 
miejskich 

W latach 2014-2019 Gmina zawarła z Zarządem Województwa Warmińsko-
Mazurskiego8 cztery umowy o dofinansowanie projektów z zakresu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich dofinansowane  
z RPO. Projekty te zostały zidentyfikowane do wdrożenia w trybie 
pozakonkursowym. Ich łączna wartość wyniosła 9 843,6 tys. zł, a kwota 
przyznanego dofinansowania – 7 574,0 tys. zł. Na ich realizację poniesiono wydatki 
w kwocie 6 952,8 tys. zł, w tym 5 550,8 tys. zł ze środków RPO. Według stanu  
na 31 grudnia 2019 r. trzy projekty zostały zakończone pod względem rzeczowym  
i finansowym, tj.:  

1) „Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego  
w Górowie Iławeckim” – umowa o dofinansowanie z 27 lutego 2018 r., wartość 
ogółem 3 176,5 tys. zł, w tym 2 356,6 tys. zł dofinansowania, data zakończenia 
30 listopada 2018 r., 

2) „Rewaloryzacja obszaru doliny rzeki Młynówki w Górowie Iławeckim” – umowa 
z 28 grudnia 2017 r., wartość ogółem 1 560,7 tys. zł, w tym 1 311,0 tys. zł 
dofinansowania, data zakończenia 5 grudnia 2018 r., 

3) „Rewitalizacja przestrzeni społecznej Starego Miasta w Górowie Iławeckim” – 
umowa z 25 kwietnia 2018 r., wartość ogółem 2 215,6 tys. zł, w tym  
1 883,2 tys. zł dofinansowania, data zakończenia 31 października 2019 r. 
Przedmiotem projektu była rewitalizacja zabytkowego ratusza m.in. remont 
elewacji, drewnianej wieży, gotyckich piwnic oraz zagospodarowanie terenu 
wokół niego.  

                                                      
6 Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 
przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). 
7 W ramach projektu pn. „Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie 
Iławeckim”. 
8 Instytucja Zarządzająca RPO (dalej: IZ). 
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Do 3 lutego 2020 r. Beneficjent nie rozpoczął rzeczowej realizacji projektu  
pn. „Przebudowa zdegradowanego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim”,  
na realizację którego podpisał z IZ umowę 27 grudnia 2018 r. Nie poniósł na jego 
realizację także żadnych wydatków. Wartość projektu wynosiła 2 890,9 tys. zł,  
w tym 2 023,2 tys. zł dofinansowania. Rozpoczęcie realizacji projektu planowano  
na 25 marca 2019 r., zaś jego zakończenie na 29 maja 2020 r. Burmistrz wyjaśnił, 
że przyczyną braku realizacji projektu były trudności w płynności finansowej Gminy. 
Dodał także, że rozważane jest rozwiązanie umowy ze względu na trudną sytuację 
finansową samorządu. 

(akta kontroli str.11-15, 201-203) 

W Urzędzie nie wprowadzono odrębnych procedur wewnętrznych regulujących 
zasady przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów finansowanych ze środków 
unijnych. Nie określono także zasad udzielania zamówień finansowanych  
ze środków unijnych. Przy realizacji projektów dofinansowanych z UE Urząd 
stosował się do regulacji ogólnych, tj. Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 
Górowo Iławeckiego9 oraz Regulaminu udzielania przez Gminę Miejską  
Górowo Iławeckie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro10 (dalej: 
wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych).  

W obowiązującej w Urzędzie polityce rachunkowości11 ustalono Zasady obiegu, 
ewidencji księgowej, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych dotyczących 
dochodów i wydatków na realizację projektów przy wykorzystaniu środków  
z funduszy pomocowych.  

 (akta kontroli str.16-26, 840-850) 

Zadaniami związanymi z przygotowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych 
realizowanych z funduszy unijnych w latach 2018-2019 zajmowało się dwóch12 
pracowników Urzędu, tj. Sekretarz Miasta oraz inspektor ds. gospodarki 
nieruchomościami, budownictwa i inwestycji. Obsługą finansową projektów 
zajmowała się Skarbnik Miasta oraz zastępujący ją pracownik. 

Pracownikom realizującym zadania związane z przygotowaniem i realizacją unijnych 
projektów infrastrukturalnych, tj. Sekretarzowi Miasta oraz inspektorowi  
ds. gospodarki nieruchomościami, budownictwa i inwestycji zadań z tego zakresu, 
nie przypisano ani w zakresach obowiązków, ani w regulaminie organizacyjnym 
Urzędu. 

Sekretarz Miasta, który odpowiadał za opracowanie zakresów czynności  
na stanowiskach pracy w Urzędzie wyjaśnił, że zakres obowiązków związany  
z realizacją projektów uregulowano w Urzędzie w inny sposób, indywidualnie dla 
każdego projektu. Podał, że w zakresie obowiązków posiadał pozycję „wykonywanie 
zadań powierzonych przez Burmistrza”, ponadto miał upoważnienia do składania 
wniosków o płatność (do każdego projektu oddzielnie) oraz ogólne upoważnienie  
od Burmistrza. Natomiast, jak wyjaśnił Sekretarz, pracownik ds. inwestycji miał 
upoważnienie do poszczególnych inwestycji. 

                                                      
9 Przyjęty Zarządzeniem Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckiego. 
10 Przyjęty Zarządzeniem Nr 31/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie zamówień na dostawy, usługi  
i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro. 
11 Wprowadzona Zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2016 r.  
w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości. 
12 W Urzędzie w latach 2018-2019 pracowało 18 pracowników. 
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W Urzędzie, w trakcie kontroli NIK, wprowadzono13 nowy Regulamin organizacyjny, 
wyodrębniając w jego strukturze referaty: finansowy, administracyjno-organizacyjny  
i techniczno-inwestycyjny. Przygotowanie wniosków oraz rozliczenie projektów 
inwestycyjnych z udziałem dofinansowania zewnętrznego przypisano Sekretarzowi, 
zaś zadania związane z realizacją inwestycji, m.in. koordynowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych gminy, uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień 
publicznych i nadzorowanie wykonawstwa inwestycji gminnych oraz nadzór nad 
zamówieniami w zakresie inwestycji, ujęto w zakresie kompetencji kierownika 
referatu techniczno-inwestycyjnego.  

Burmistrz podał, że zmiany kadrowe i odejście na emeryturę części pracowników 
spowodowały, że od początku 2020 r. pracowano nad nową strukturą organizacyjną. 
Od 1 marca 2020 r. wprowadzono referaty i nowe zakresy obowiązków.  

(akta kontroli str. 27-111) 

Uchwałą Rady Gminy z dnia 1 lipca 2015 r. przyjęto Ponadlokalny program 
rewitalizacji sieci miast Cittaslow14 w zakresie miasta Górowo Iławeckie (dalej: 
program rewitalizacji).  

Program rewitalizacji zawierał m.in.: diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, 
delimitację obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, wizję obszaru  
po rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  
z uwzględnieniem sposobu ich finansowania. 

W programie tym wskazano cel główny, tj. zminimalizowanie skali występowania 
negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji oraz wzrost aktywności 
społeczno-gospodarczej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, oraz cele 
strategiczne w sferze społecznej, przestrzenno–funkcjonalnej, gospodarczej, 
środowiskowej oraz technicznej. 

Zawarto także opis planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w podziale  
na podstawowe oraz uzupełniające. Cztery spośród sześciu podstawowych 
projektów to inwestycje rewitalizacyjne, zaplanowane do realizacji przez Urząd,  
tj.: rewitalizacja przestrzeni społecznej Starego Miasta, stworzenie Parku 
rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego, przebudowa 
zdegradowanego Ośrodka Kultury oraz rewaloryzacja obszaru rzeki Młynówki.  
Dwa pozostałe projekty, które miał realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
polegały na zdobywaniu przez mieszkańców  miasta nowych kwalifikacji.  

W programie wskazano też, że realizowanych będzie 12 projektów uzupełniających 
w zakresie m.in.: kultury, ochrony zdrowia oraz aktywizacji osób wykluczonych  
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ich realizatorami miały być  
m.in.: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim, Stowarzyszenie 
Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia w Górowie Iławeckim, Ośrodek Kultury  
w Górowie Iławeckim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”. 

(akta kontroli str.112-184) 

2. Realizacja projektu pn. „Stworzenie Parku rekreacyjno-
sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie 
Iławeckim” 

 

Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej RPO „Obszary wymagające 
rewitalizacji” (działanie: „Rewitalizacja obszarów miejskich”). Przedmiotem projektu 

                                                      
13 Zarządzeniem nr 9/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2020 r. 
14 Miasto było członkiem Stowarzyszenia Polskich Miast Sieci Cittaslow. 
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było zagospodarowanie terenu wokół jeziora położonego w obrębie miasta,  
tj.  Stawu Garncarskiego, i zorganizowanie tam ogólnodostępnego dla mieszkańców 
parku.  

Zakres projektu obejmował budowę parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu 
Garncarskiego, tj. budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół stawu, trzech pomostów 
(wypoczynkowo-widokowego, do cumowania oraz do łowienia ryb), stref 
sensorycznych i urządzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą (miejsca do wypoczynku, parkingi rowerowe) oraz infrastrukturą 
techniczną. Założono stworzenie pięciu stref sensorycznych tj. dźwięku, smaku, 
wzroku, zapachu i dotyku, wyposażonych w tematyczne urządzenia interaktywne 
m.in. dzwony rurowe, pryzmat, telegraf, echo-kącik oraz strefę wypoczynku  
z zadaszoną wiatą z grillem oraz stołami i ławami z bali drewnianych. W ramach 
projektu przewidziano także regulację brzegu stawu, rozbiórkę i odbudowę murku 
oporowego, wymianę nawierzchni drogi dojazdowej oraz slipu, budowę toalety 
publicznej oraz tężni solankowej. Przewidziano wyposażenie terenu w oświetlenie  
i monitoring wizyjny oraz wykonanie nasadzeń zieleni. 

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców miasta Górowo Iławeckie, 
w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Według założeń wniosku 
o dofinansowanie park rekreacyjno–sensoryczny, położony w ścisłym centrum 
miasta, miał pełnić rolę miejsca, w którym mieszkańcy będą spędzać wolny czas,  
a osoby starsze, dzieci i osoby niepełnosprawne będą korzystały z urządzeń 
poprawiających ich kondycję fizyczną oraz poddawać się terapii sensorycznej. 
Powyższe miało przyczynić się do stworzenia warunków do integracji społecznej 
mieszkańców Górowa Iławeckiego, w tym w szczególności osób z obszarów 
wymagających rewitalizacji, poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową. 
Zakładano, że stworzenie takiego parku umożliwi mieszkańcom obszaru 
rewitalizowanego spędzanie wolnego czasu w warunkach sprzyjających 
wyrównywaniu szans rozwojowych ich dzieci i poprawiających kondycję 
psychofizyczną osób starszych i niepełnosprawnych. Przyjęto, że będzie sprzyjał 
także odbudowie więzi rodzinnych i integracji sąsiedzkiej. 

 (akta kontroli str.185-200, 228-243) 

Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu Urząd posiadał 
następujące analizy uzasadniające potrzebę jego realizacji: 

− program rewitalizacji (uchwalony w 2015 r.), w którym planowany projekt został 
wskazany jako podstawowy tj. niezbędny do powodzenia realizacji programu, 

− sporządzoną w czerwcu 2017 r. dokumentację projektową wraz z kosztorysem,  
− studium wykonalności (umowę na opracowanie dokumentu zawarto  

15 grudnia 2017 r.), zawierające analizę potencjału instytucjonalnego, 
technicznego i finansowego wariantu wybranego do realizacji.  

(akta kontroli str.112-204, 543-577) 

Wartość robót budowlanych na potrzeby wniosku o dofinansowanie określono  
na podstawie kosztorysów z lipca i sierpnia 2017 r., w których ogólny koszt 
wykonania robót budowlanych oszacowano na 2 735,8 tys. zł netto (3 365,0 tys. zł 
brutto). Wynagrodzenie za nadzór inwestorski określono w formie procentu  
od kosztów inwestycyjnych w wysokości 2%, tj. 54,7 tys. zł. 

(akta kontroli str.106-107, 205, 429-430) 

Gmina 30 stycznia 2017 r. zawarła z IZ umowę wstępną na przygotowanie  
do realizacji projektu, w której określono m.in. przewidywany termin złożenia 
dokumentacji aplikacyjnej. W dniu 29 września 2017 r. Gmina złożyła do Urzędu 
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Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniosek  
o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Do ostatecznej wersji wniosku  
o dofinansowanie załączono dokumenty niezbędne do dokonania oceny projektu,  
tj. m.in. studium wykonalności, formularz w zakresie oddziaływania na środowisko, 
kopię decyzji pozwolenia na budowę, wyciąg z dokumentacji technicznej, 
oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji projektu, kopię pozwolenia wodno-prawnego. 
Wniosek o dofinansowanie był czterokrotnie uzupełniany: dwukrotnie podczas 
weryfikacji wymogów formalnych oraz dwukrotnie przy ocenie formalno-
merytorycznej. Uzupełnienia dotyczyły m.in. kwalifikowalności wydatków oraz 
spójności danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej m.in. w zakresie działek, 
na których miała być prowadzona planowana inwestycja. Gmina podpisała umowę  
o dofinansowanie projektu 27 lutego 2018 r., tj. 151 dni od złożenia wniosku  
o dofinansowanie.  

 (akta kontroli str. 206-270) 
Urząd przeprowadził łącznie pięć postępowań na realizację poszczególnych zadań 
w projekcie, w tym: 

− dwa, w tym jedno unieważnione15, zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie art. 39 ustawy Pzp,  

− zamówienie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, o szacunkowej wartości 
powyżej 50 tys. zł i niższej niż 30 tys. euro, przeprowadzone na podstawie 
wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

− dwa zamówienia, tj. na studium wykonalności oraz na promocję projektu, każde  
o szacunkowej wartości niższej niż 20 tys. zł netto, przeprowadzone w oparciu  
o regulacje wewnętrzne. 

Szczegółowej analizie poddano cztery zamówienia publiczne, które zakończyły się 
wyborem wykonawcy. Łączna wartość ww. zamówień, na podstawie zawartych 
umów wynosiła 3 176,5 tys. zł brutto i 2 498,6 tys. zł netto.  

(akta kontroli str. 340-342, 431-448) 

Zamówienie na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Stworzenie Parku 
rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim”, 
przeprowadzono zgodnie z ustawą Pzp, gdyż:  
− zamieszczono ogłoszenia i informacje o prowadzonym postępowaniu w prasie 

oraz we właściwych publikatorach, 
− opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą zatwierdził 

Burmistrz, 
− osoby uczestniczące w postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie  

art. 17 ustawy Pzp, 
− pobrano od oferentów wadium, 
− sporządzono protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz dokumentację podstawowych czynności związanych z prowadzonymi 
postępowaniami, 

− wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z przyjętymi kryteriami, 
− zawarto umowę z wykonawcą. 

 (akta kontroli str. 343-430) 

                                                      
15 Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie było możliwości zwiększenia tej kwoty 
do ceny oferty najkorzystniejszej złożonej w tym postępowaniu. 
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Realizując postępowanie na nadzór inwestorski16, Zamawiający przeprowadził je  
na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych. Przesłał 
on zapytanie ofertowe do trzech podmiotów i upublicznił ogłoszenie o zamówieniu 
na swojej stronie internetowej (tj. w Biuletynie Informacji Publicznej, dalej: BIP)  
30 kwietnia 2018 r. W odpowiedzi oferty złożyło sześciu oferentów. Wyboru 
wykonawcy dokonano zgodnie z przyjętym kryterium oceny (cena). Osoby 
wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny oferty, nie były powiązane 
osobowo lub kapitałowo z wykonawcą, który złożył ofertę, co potwierdziły 
oświadczeniem. Umowę z wykonawcą podpisano 17 maja 2018 r. Gmina nie 
upubliczniła zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, pomimo takiego 
obowiązku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202017  
(dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków). Szczegółowy opis 
nieprawidłowości podano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” (w pozycji nr 1). 

(akta kontroli str. 17-26, 108-111, 449-505) 

Analiza dwóch zamówień o wartości szacunkowej poniżej 20 tys. zł netto,  
tj. zamówień na opracowanie studium wykonalności i promocję projektu wykazała, 
że przeprowadzono je prawidłowo i zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania 
zamówień publicznych. 

(akta kontroli str.17-26, 506-515) 
W umowie z wykonawcą robót budowlanych zawarto zapisy zabezpieczające interes 
Gminy poprzez m.in. udzielenie rękojmi i gwarancji na okres pięciu lat, określenie 
kar umownych, m.in. w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia, czy też prawo odstąpienia od umowy w określonych przypadkach. 
Umowa przewidywała także zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10% wynagrodzenia 
wykonawcy. Gwarancja została wniesiona przed podpisaniem umowy z wykonawcą 
robót, a okres jej obowiązywania18 był przedłużany przy aneksach zmieniających 
termin wykonania robót budowlanych. 

W umowie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 
ustalono kary umowne, m.in. w wysokości 10% wartości umowy netto za 
rozwiązanie i odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, a w przypadku opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających  
z umowy - 0,5% za każdy dzień. Zawarto w niej także zapisy uprawniające  
do obniżenia wynagrodzenia w przypadku nienależytej i nieterminowej realizacji 
obowiązków oraz prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,  
w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków. 

(akta kontroli str. 386-408, 410-417, 422-424, 489-498, 516) 

Gmina od marca 2017 r. prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową dla 
inwestycji związanej z projektem. Prowadzono wydzielony dziennik pod nazwą  
„CP – Stworzenie parku rekreacyjno-sensorycznego”, w którym księgowano 
wszystkie operacje gospodarcze przeprowadzane w ramach inwestycji. Płatności 
związane z realizacją umowy o dofinansowanie dokonywane były za pośrednictwem 
wyodrębnionego rachunku bankowego projektu. 

                                                      
16 Szacunkową wartość tego zamówienia określono na 54,7 tys. zł netto. 
17 Wytyczne wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 
18 70% zabezpieczenia zostało zwrócone po upływie okresu pielęgnacji zieleni tj. po 12 miesiącach i 30 dniach 
od terminu wykonania przedmiotu umowy, zaś 30% miało być zwrócone po 15 dniach od upływu terminu rękojmi 
za wady. 
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Ewidencji wydatków dokonywano na koncie 080 Środki trwałe w budowie,  
do którego prowadzone było konto analityczne dla projektu, tj.: 080-08.  Płatności 
związane z projektem księgowane były na koncie 130 Rachunek bankowy,  
do którego również prowadzono konto analityczne (130-05). 

Na wyodrębnionych kontach księgowano wszystkie operacje gospodarcze związane 
z realizacją inwestycji, zarówno objęte zakresem umowy o dofinansowanie,  
jak i poza nią. Wyodrębnione konta analityczne dla projektu, tj. 130-05 oraz 080-08 
nie posiadały niższego poziomu analityki.  

 (akta kontroli str. 840-852, 898-937, 959-975) 

W badanym okresie w wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatki 
współfinansowane z budżetu państwa ewidencjonowano z czwartą cyfrą „7” 
paragrafu, oznaczającą wydatki dokonywane w ramach płatności z budżetu środków 
europejskich, zamiast w paragrafie z czwartą cyfrą „9”, oznaczającą wydatki  
ze środków pochodzących z budżetu państwa. Było to niezgodne z postanowieniami 
załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.  
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych19 (dalej: Rozporządzenie  
w sprawie klasyfikacji). Dofinansowanie, które wyniosło 2 117,8 tys. zł w niniejszym 
projekcie zaksięgowano w całości na paragrafach z czwartą cyfrą „7´bez wyłączenia 
z niego części dofinansowania z budżetu państwa (235,7 tys. zł)  
i zaksięgowania go na paragrafach z czwartą cyfrą „9”. 

Szczegółowy opis nieprawidłowość podano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” 
(w pozycji nr 2). 

 (akta kontroli str. 840-978) 
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość projektu wyniosła  
3 176,5 tys. zł, w tym 2 356,6 tys. zł dofinansowania (80,35% kosztów 
kwalifikowanych), z czego współfinansowanie UE – 2 120,9 tys. zł,  
zaś współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 235,7 tys. zł. Kwota wydatków 
kwalifikowalnych wyniosła 2 932,9 tys. zł (92,3% kosztów całkowitych projektu),  
zaś wkład własny – 819,9 tys. zł (25,8% kosztów całkowitych projektu). Wkład 
własny beneficjenta został pokryty ze środków budżetowych jednostki (na jego 
sfinansowanie nie były zaciągane kredyty, pożyczki ani emitowane papiery 
wartościowe). Beneficjent wydatkował 100% środków przewidzianych w umowie  
o dofinansowanie. Do 31 grudnia 2019 r. otrzymał 89,9% kwoty dofinansowania 
przewidzianej w umowie – wypłacono mu kwotę 2 117,8 tys. zł, w tym 1 906,0 tys. zł 
(środki z UE) i 211,8 tys. zł (środki z budżetu państwa). 

(akta kontroli str. 257-269, 839, 854, 898-901, 979-987, 988) 

Do 31 grudnia 2019 r. Urząd złożył do IZ cztery wnioski o refundację wydatków  
w łącznej kwocie 3 176,5 tys. zł. Spośród tych wniosków – dwa  rozliczające wydatki 
o wartości 2 851,3 tys. zł, na łączną kwotę dofinansowania  
2 117,8 tys. zł, zostały zatwierdzone do 13 marca 2020 r. W przypadku wniosku  
o płatność: 
• nr 1 z 11 września 2018 r. (o refundację 493,5 tys. zł) Urząd był dwukrotnie 

wzywany20 przez IZ do jego uzupełnienia (m.in. w zakresie skorygowania 
błędnie wprowadzonych danych, wyjaśnień dotyczących wydatków 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych, kompletności załączników, korekty opisu 
faktury oraz obowiązku wprowadzenia do systemu SL201421 harmonogramu 

                                                      
19 Dz. U. 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
20 Pismem z 21 września 2018 r. i 17 października 2018 r. 
21 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego. 
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płatności zgodnego ze złożonym wnioskiem o płatność) – wniosek został 
wycofany 23 października 2018 r., 

• nr 2 z 25 października 2018 r. (o refundację 1 620,5 tys. zł) Urząd  
był dwukrotnie wzywany22 do jego uzupełnienia (m.in. w zakresie 
przyporządkowania pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego z umowy  
z wykonawcą do wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych), ponadto  
IZ zaleciła aneksowanie umowy w zakresie terminu realizacji projektu  
oraz wyłączenia urządzeń fitness dla niepełnosprawnych z wydatków 
kwalifikowanych – wniosek został zatwierdzony 31 października 2018 r.  
na kwotę 1 104,3 tys. zł. 

• nr 3 z 6 grudnia 2018 r. (o refundację 1 023,3 tys. zł) Urząd był jednokrotnie 
wzywany23 do jego korekty (m.in. do wyłączenia urządzeń fitness  
dla niepełnosprawnych z wydatków kwalifikowanych projektu i zmiany umowy  
w tym zakresie) – wniosek został zatwierdzony 17 grudnia 2018 r. na kwotę 
1 013,5 tys. zł, 

• nr 4 z 21 maja 2019 r. (o refundację 238,8 tys. zł) Urząd był dwukrotnie 
wzywany24 do jego korekty (m.in. w zakresie wskaźników rezultatu, uzupełnienia 
załączników, tj. umowy z wykonawcą zawartą na promocję oraz oświadczenia  
o kwalifikowalności VAT, a także złożenia wyjaśnień dotyczących zakresu 
promocji) – do 13 marca 2020 r. wniosek ten nie został zatwierdzony. 

Urząd przekazał IZ harmonogram płatności za pośrednictwem SL2014 siedem 
miesięcy po terminie określonym w § 7 ust. 2 umowy o dofinansowanie. Ponadto 
niezgodnie z terminami określonymi w § 7 ust. 11 i 13 przekazano  IZ pierwszy  
i końcowy wniosek o płatność. Szczegółowy opis nieprawidłowości podano w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości” (w pozycji nr 3 i 4). 

 (akta kontroli str. 988-1032) 

Kwalifikowalność wydatków zbadano na podstawie 10 dokumentów księgowych 
przedłożonych IZ do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność na łączną 
kwotę wydatków kwalifikowanych 2 635,7 tys. zł (w tym 2 117,8 tys. zł 
dofinansowania, tj. 89,9% kwoty przyznanej). Wydatki te spełniały kryteria 
refundacji, bowiem m.in.: 

− poniesiono je zgodnie z umową o dofinansowanie, ujęto w budżecie projektu 
oraz wnioskach o płatność i były one niezbędne do realizacji celów projektu, 

− zostały prawidłowo udokumentowane poprzez załączenie do wniosków  
o refundację m.in. dokumentów księgowych, umów z wykonawcami, wyciągów 
bankowych potwierdzających płatności, protokołów odbiorów częściowych, 
protokołu odbioru końcowego robót. 

 (akta kontroli str. 1037-1039) 

Osoby wykonujące w Urzędzie zadania dotyczące projektu nie otrzymywały  
z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia dofinansowanego ze środków RPO. 

(akta kontroli str. 108-111, 231-243) 

Umowa o dofinansowanie zmieniana była trzykrotnie. Pierwszy aneks z 28 września 
2018 r., podpisany z inicjatywy IZ, dotyczył wprowadzenia nowych zapisów 
z zakresu ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Zmiany projektu w dwóch 
kolejnych aneksach i harmonogramach rzeczowo-finansowych, wprowadzone 
z inicjatywy Urzędu oraz IZ, dotyczyły m.in.: 

                                                      
22 29 października 2018 r. i 31 października 2018 r. 
23 13 grudnia 2018 r. 
24 1 sierpnia 2019 r. i 9 sierpnia 2019 r. (według stanu na 31 grudnia 2019 r.). 
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• w aneksie z 5 grudnia 2018 r.:  
− przedłużenia terminu finansowego zakończenia realizacji projektu o dwa 

miesiące, tj. z 30 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r., co wynikało  
z opóźnień związanych z wyborem wykonawcy robót budowlanych 
(wyłoniono go w drugim przetargu) oraz trudnościami, które wystąpiły  
w trakcie realizacji robót (związanymi z wymianą gruntu i niweletą terenu),  

− zmniejszenia wartości zadania o 246,7 tys. zł (z 3 441,5 tys. zł  
na 3 176,5 tys. zł) i odpowiednio, kosztów kwalifikowanych i dofinansowania 
wynikających z oszczędności poprzetargowych w zakresie robót 
budowlanych i nadzoru inwestorskiego, 

• w aneksie z 15 marca 2019 r., m.in: 
− przesunięcia wydatków na urządzenia fitness dla niepełnosprawnych 

(29,5 tys. zł) do kosztów niekwalifikowanych, co wynikało z braku 
uwzględnienia tej pozycji we wniosku o dofinansowanie i załącznikach, 

− zmniejszenia wartości zadania o 5,51 zł i odpowiednio kosztów 
kwalifikowanych i dofinansowania, wynikających z oszczędności 
poprzetargowych w zakresie promocji. 

W wyniku powyższych zmian, wartość dofinansowania zmniejszyła się o kwotę  
218,4 tys. zł, tj. do 2 380,3 tys. zł. 

Ponadto Urząd uzyskał zgodę IZ (pismo z 18 kwietnia 2018 r.) na zmianę materiału 
do wykonania m.in. nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego i nawierzchni w wiacie 
grillowej, z kostki granitowej na betonową kostkę brukową śrutowaną. Zmiana ta 
wynikała z niedoszacowania wartości tej nawierzchni w kosztorysie,  
co spowodowało przekroczenie wartości, jaką Gmina planowała przeznaczyć  
na projekt w ofertach złożonych w przetargu. 

Beneficjent wnioskował także o zmianę umowy o dofinansowanie dotyczącą m.in.: 
• zmniejszenia zakresu promocji projektu, tj. rezygnacji z wykonania ulotek  

i plakatów oraz opracowania jednego artykułu w prasie, zamiast dwóch 
planowanych, 

• wzrostu wartości wskaźnika rezultatu „liczba osób korzystających  
ze zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej / rekultywowanej przestrzeni  
w miastach” z 500 osób na 15 771 osób i doprecyzowania źródła danych 
potwierdzających jego osiągnięcie. 

IZ pismami z 9 października 2019 r. i  30 grudnia 2019 r. wyraziła zgodę  
na powyższe zmiany. Do 13 marca 2020 r. nie zawarto aneksu w tym zakresie.  

Urząd pismem z 27 lutego 2020 r., tj. w trakcie kontroli NIK, zgłosił do IZ wniosek  
o zgodę na zmianę dotyczącą materiału, z jakiego miały być wykonane urządzenia 
w toalecie publicznej (ze stali nierdzewnej wandaloodpornej na porcelanę) oraz  
na zmianę polegającą na wykonaniu chodnika w miejsce schodów terenowych  
w ciągu pieszym prowadzącym do ulicy Polnej. 

(akta kontroli str. 271-339) 

Beneficjent realizował projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  
w terminach określonych w umowie o dofinansowanie. Zakończenie robót nastąpiło 
15 listopada 2018 r., tj. w terminie określonym w umowie (po zmianach)25. Ostatni 
wydatek w projekcie został poniesiony 30 listopada 2018 r., tj. w terminie 
zakończenia jego finansowej realizacji. 

(akta kontroli str. 274-307, 319-339, 735-750) 

                                                      
25 Według aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie z 5 grudnia 2018 r. 
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W projekcie wystąpiły odstępstwa od projektów wykonawczych, które nie wymagały 
akceptacji organu architektoniczno-budowlanego. Zmiany w projekcie zostały 
zakwalifikowane przez projektanta jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego, tj.: 

• protokołem konieczności nr 1 robót dodatkowych i zamiennych  
z 11 maja 2018 r. zatwierdzono wykonanie robót dodatkowych / zamiennych  
o wartości 29,8 tys. zł, tj. zastosowanie krawężnika betonowego na ławie 
betonowej z oporem z betonu w miejsce odtworzenia murka kamiennego, 
wymianę i regulację sześciu włazów i pokryw na istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej,  wykonanie wymiany gruntu nienośnego, zmianę lokalizacji 
chodników oraz wykonanie schodów do pomostu pływającego, 

• protokołem konieczności nr 2 robót dodatkowych i zamiennych  
z 11 października 2018 r. zaakceptowano zmianę niwelety chodnika i ścieżki 
rowerowej do wysokości pomostu wypoczynkowego oraz odprowadzenie wody 
do istniejącej studni.  

Roboty dodatkowe / zamienne nie spowodowały zmian w kosztach zadania. Zmiany 
te zostały zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

Ponadto dokonano zmian m.in. w zakresie: 
• lokalizacji urządzeń fitness dla niepełnosprawnych i stołów szachowych, 
• materiału, z którego miały być wykonane urządzenia w toalecie publicznej, 
• wykonania odcinka chodnika w ciągu pieszym prowadzącym do ulicy Polnej, 

zamiast  schodów terenowych. 

Zmiany dotyczące materiału oraz rezygnacji ze schodów terenowych zostały 
zaakceptowane wyłącznie przez projektanta. 

 (akta kontroli str. 108-111, 386-408, 413-416, 422-423, 518-658,756-792, 795-837) 

Beneficjent zawarł z wykonawcą robót budowlanych aneksy do umowy, które nie 
zmieniły jej wartości. Spowodowane były one m.in. zmianami wprowadzonymi  
w trakcie realizacji inwestycji, tj. robotami dodatkowymi / zamiennymi ujętymi  
w protokołach konieczności oraz zmianą lokalizacji urządzeń fitness  
dla niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania został wydłużony o dwa miesiące, 
tj. z 15 września 2018 r. na 15 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 386-427) 

Protokolarnego odbioru wykonanych robót budowlanych Beneficjent dokonał  
15 listopada 2018 r. Podczas odbioru nie stwierdzono wad lub usterek. Beneficjent 
28 listopada 2018 r. złożył do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
w Bartoszycach (dalej: PINB) zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego. PINB 11 grudnia 2018 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw  
do wniesienia sprzeciwu. 

(akta kontroli str. 659-666, 752-755) 

Zakres rzeczowy zrealizowanych, odebranych protokołami odbiorów i rozliczonych 
zadań był zgodny z zakresami ujętymi w projekcie budowlanym, kosztorysie 
ofertowym i umowie, za wyjątkiem urządzeń sanitarnych w toalecie publicznej. 

Według protokołu odbioru końcowego w ramach projektu wykonano: 
– umocnienie brzegów stawu podwójną kiszką faszynową wiklinową na całym 

jego obwodzie, 
– wyczyszczenie dna stawu od strony północnej, 
– rozbiórkę istniejącego pomostu, 
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– ścieżkę pieszą i rowerową wokół stawu, 
– wymianę nawierzchni drogi dojazdowej oraz slipu, 
– trzy pomosty: dwa pływające i jeden stały, 
– wolnostojący budynek toalety publicznej, 
– strefy sensoryczne (dźwięku, zapachu, koloru, dotyku, smaku) oraz strefy 

wypoczynku, 
– tężnię solankową wraz z przyłączami, 
– elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, 
– przyłącze elektroenergetyczne toalety, monitoringu i oświetlenia terenu, 
– przyłącze instalacji sanitarnych: wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
– nasadzenia. 

(akta kontroli str.543-577, 659-755) 

Przeprowadzone oględziny zrealizowanej inwestycji potwierdziły, że w ramach 
projektu wykonano: ścieżkę pieszo-rowerową wokół Stawu Garncarskiego, 
nawierzchnię placu manewrowego oraz ulicy dojazdowej przy północnej części 
stawu, trzy pomosty (wypoczynkowo-widokowy, do połowu ryb i do cumowania  
wraz ze slipem), pięć stref sensorycznych: dźwięku, smaku, zapachu, dotyku, 
wzroku, w których zainstalowano m.in. urządzenia interaktywne, strefę wypoczynku 
(z wiatą grillową, siedmioma zestawami piknikowymi, sześcioma ławami z bali  
i paleniskiem), trzy stoły szachowe i urządzenia fitness dla niepełnosprawnych, 
tężnię solankową, budynek toalety publicznej z dwoma kabinami, trzy podwójne 
stojaki na rowery, ławki z koszami na śmieci, samoobsługową stację naprawy 
rowerów, oświetlenie ledowe wraz z 10 kamerami monitoringu wizyjnego, 
oznakowanie pionowe i poziome, dwie tablice informacyjne i nasadzenia zieleni.  

(akta kontroli str.756-792) 

Podczas realizacji projektu nie wystąpiły przesłanki uzasadniające naliczenie 
wykonawcom przez Urząd kar umownych. Do 19 lutego 2020 r. nie wystąpiły 
przesłanki do egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych uprawnień z tytułu 
gwarancji jakości, dlatego nie prowadzono przeglądów gwarancyjnych majątku 
wytworzonego w ramach projektu. 

W wyniku przeprowadzonych przez kontrolerów NIK oględzin stwierdzono  
m.in., że wnętrze i najbliższe otoczenie wokół grillowej wiaty w strefie wypoczynku 
było zalane wodą opadową,  niektóre elementy urządzeń interaktywnych były 
popsute, przewody zasilające podgrzewacze wody w toalecie publicznej nie zostały 
przymocowane w sposób trwały do ściany, a sposób montażu urządzeń sanitarnych 
w toalecie publicznej nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  

W trakcie kontroli NIK poprawiono drożność odwodnienia wokół wiaty, naprawiono 
elementy trzech urządzeń interaktywnych, tj. lusterek, dzwonów rurowych  
oraz trójkątów, przewody zasilające podgrzewacze wody w toalecie publicznej 
zostały przymocowane w sposób trwały do ściany oraz zmieniono sposób montażu 
urządzeń sanitarnych w toalecie publicznej tak, aby były przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

 (akta kontroli str. 517, 795-809, 836-837, 1556-1559) 

Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie do osiągnięcia wskaźników:  
– produktu – otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich – 6 097 m2 oraz powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją  
– 0,61 ha,  

– rezultatu – liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów bądź 
utworzonej / rekultywowanej przestrzeni w miastach – 500 osób w 2019 r. 
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Wskaźniki produktu zrealizowano w 100%, co potwierdzono w dokumentacji 
powykonawczej. Wskaźnik rezultatu zrealizowano natomiast w 2019 r. w wysokości 
ponad 31 większej od założonej w umowie, tj. 15 771 osób wobec 500 
planowanych. Wartość wskaźnika potwierdzona była raportem pomiaru natężenia 
ruchu na terenie zrewitalizowanym wykonanym przez pracowników Urzędu  
z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego i obserwacji w terenie, tj. zgodnie  
z metodologią określoną w umowie o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 231-269, 271-272, 313-316, 1042-1043) 

Gmina w § 2 ust. 11 umowy o dofinansowanie zobowiązała się do rozpoczęcia 
realizacji komplementarnego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (dalej: EFS). Projekt taki, pn. „Przystań dla rodziny”, 
realizował  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w okresie  
od kwietnia 2019 r. do końca marca 2020 r. Był to projekt społeczny o wartości 
495,7 tys. zł (w tym 465,3 tys. zł dofinansowania z EFS), skierowany do 18 rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, mieszkających  
na rewitalizowanym obszarze (80 osób). W ramach projektu stworzono poradnię 
rodzinną, w której uczestnicy projektu korzystali z porad i warsztatów prowadzonych 
przez psychologa, asystenta rodziny i terapeutów, utworzono „pogotowie lokalowe”, 
tj. mieszkanie do nagłych interwencji rodzinnych, prowadzono animacje rodzinne. 
Poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach rozwojowych, a także w warsztatach 
tematycznych, m.in. ogrodniczych, prowadzonych nad Stawem Garncarskim  
wpływano na rozwijanie ambicji i poprawę więzi między członkami rodzin.  
We wrześniu 2019 r. w parku rekreacyjno-sensorycznym zorganizowano w ramach 
tego projektu społecznego „Piknik rodzinny” dla mieszkańców miasta.  

(akta kontroli str.1045-1048) 

Beneficjent podejmował działania mające na celu informowanie o projekcie, zgodnie 
z obowiązkiem określonym w umowie o dofinansowanie. W tym celu umieszczono 
na terenie parku dwie tablice26 informujące o dofinansowaniu projektu ze środków 
UE (wydatkowano na nie 14,8 tys. zł) oraz opublikowano artykuł27 o realizacji 
projektu (5,0 tys. zł) w prasie i na portalu wydawcy. Łączne wydatki na ww. działania 
wyniosły 19,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 271-272, 311-316, 509-511, 702-713, 735-750, 1044) 

Gmina nie była zobowiązana do przekazywania IZ pełnej dokumentacji dotyczącej 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, gdyż wartość dofinansowania  
na realizację projektu nie przekraczała 5 mln zł (§ 15 ust. 4 umowy  
o dofinansowanie). 

(akta kontroli str. 274-307) 

Realizacja projektu nie była kontrolowana przez IZ, ani przez inne podmioty.  

(akta kontroli str. 274-307, 1049) 

W latach 2016-2019 do Urzędu oraz do Rady Miejskiej nie wpłynęły skargi  
lub wnioski dotyczące realizacji kontrolowanego projektu. 

(akta kontroli str.1050) 

Na posiedzeniach Rady Miasta poruszano kwestie związane z realizacją 
przedmiotowego projektu, m.in. w zakresie zmiany lokalizacji urządzeń fitness  
dla niepełnosprawnych. W związku z sygnałami od mieszkańców wskazującymi,  

                                                      
26 W ramach kategorii kosztów usługi zewnętrzne. 
27 W ramach kategorii kosztów promocja projektu. 
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że pierwotna lokalizacja siłowni „pod chmurką” była niewłaściwa, Burmistrz 
zadecydował o jej zmianie, o czym poinformował Radę Gminy. 

Jak wyjaśnił inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, budownictwa i inwestycji 
przy pierwotnym ustalaniu lokalizacji siłowni „pod chmurką” (przystosowanej dla 
osób niepełnosprawnych) oraz stołów szachowych kierowano się bliskim 
sąsiedztwem szpitala rehabilitacyjnego. Zgodnie z projektem zamontowano 
urządzenia i stoły w lokalizacji wskazanej w projekcie wykonawczym. Przyczyną tej 
zmiany było bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej ulicy Armii Krajowej, na co zwracali 
uwagę mieszkańcy. Z uwagi na wąski teren zielony w tamtym miejscu nie było 
możliwości dalszego odsunięcia tych urządzeń od ulicy. W związku z powyższym, 
przeniesiono urządzenia na teren bardziej odległy od ulic i bardziej zaciszny. Nowa 
lokalizacja była objęta zakresem projektu budowlanego i pozwoleniem na budowę. 

Radni podnosili także kwestie związane z utwardzeniem podłoża na siłowni. 
Burmistrz odpowiedział, że w zmienionej lokalizacji nie przewidziano utwardzenia 
terenu, niemniej jednak nawierzchnia zostanie utwardzona przez Miasto  
we własnym zakresie. 

 (akta kontroli str.108-111, 795-809, 1051-1057) 

3. Realizacja projektu pn. „Rewaloryzacja obszaru doliny rzeki  
Młynówki w Górowie Iławeckim” 

Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej RPO „Kultura i dziedzictwo” 
(działanie: „Dziedzictwo naturalne”). Przedmiotem inwestycji była budowa ciągu 
pieszo-jezdnego na terenie niezagospodarowanym w Górowie Iławeckim  
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Młynówki oraz w jej starorzeczu. Zakres projektu 
przewidywał stworzenie infrastruktury do aktywnego spędzania wolnego czasu, 
która umożliwiłaby wzbogacenie oferty dla turystów odwiedzających Górowo 
Iławeckie. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: szlaku turystycznego  
od ul. Sikorskiego do ul. Wyszyńskiego oraz na odcinku ul. Ogrodowej, miejsc 
odpoczynku wzdłuż szlaku, kładek drewnianych na trasie szlaku w przecięciu 
z rzeką, elementów małej architektury, remont chodnika wzdłuż ul. Wyszyńskiego, 
remont dwóch istniejących zjazdów z ul. Wyszyńskiego, przebudowę nawierzchni 
szlaku turystycznego w ul. Ogrodowej, naprawę istniejącego przepustu, 
uregulowanie obszaru po starym korycie rzeki, budowę oświetlenia i monitoringu 
wizyjnego terenu. 

Celem głównym projektu było utrzymanie przewagi konkurencyjnej Miasta nad 
innymi gminami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego. Uzasadnieniem 
realizacji projektu były m.in. następujące przesłanki: 

- poprzez realizację projektu miało nastąpić zachowanie i ochrona środowiska 
przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 
przyrodniczymi na terenie Miasta, 

- zwiększyć się miał potencjał turystyczny Górowa Iławeckiego poprzez budowę 
wielopłaszczyznowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w obszarze rzeki 
Młynówki, 

- miała nastąpić rozbudowa oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy, 

- projekt miał przyczynić się do budowania tożsamości oraz zwiększenia 
aktywności społecznej i gospodarczej społeczności Górowa Iławeckiego. 

(akta kontroli str. 1058-1078) 

Opis stanu 
faktycznego 
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W ramach przygotowania do realizacji projektu beneficjent dysponował 
następującymi analizami uzasadniającymi realizację projektu: 

- w 2015 r. opracowano lokalny program rewitalizacji w ramach sieci miast 
Cittaslow, w którym ujęto podstawowe dane dotyczące planowanego projektu, 

- w 2017 r. przygotowano projekt budowlany (umowa z wykonawcą na wykonanie 
opracowania podpisana została 29 marca 2017 r., a odbiór wykonanej 
dokumentacji nastąpił 29 września 2017 r.) – projekt budowlany zatwierdzono na 
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z 26 października  2017 r., 

- w 2018 r. sporządzono studium wykonalności projektu (umowę na to 
opracowanie zawarto 15 grudnia 2017 r., a odbioru dokonano 16 lutego 2018 r.). 

Wartość planowanego do realizacji projektu oszacowano na podstawie: 

- kosztorysu inwestorskiego z lipca 2017 r., w którym ogólny koszt wykonania 
robót budowlanych oszacowano na 1 247,5 tys. zł netto (1 534,5 tys. zł brutto), 

- studium wykonalności – koszt realizacji zadania oszacowano w tym dokumencie 
na 1 610,6  tys. zł brutto, w tym roboty budowalne na 1 475,2 tys. zł brutto, 

- wyceny zadań wchodzących w koszty projektu, tj. sporządzenia dokumentacji 
projektowej, studium wykonalności, zakupu usługi na nadzór inwestorski oraz 
wydatków na promocję projektu. 

(akta kontroli str. 1058-1078, 1081, 1194-1201, 1204-1222) 

Gmina 30 stycznia 2017 r. zawarła z IZ umowę wstępną na przygotowanie  
do realizacji projektu, w której określono m.in. przewidywany termin złożenia 
dokumentacji aplikacyjnej. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został do IZ 
31 sierpnia 2017 r. Dołączono do niego wszystkie wymagane złączniki, w tym dwie 
deklaracje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska określające, że planowana 
inwestycja nie pogorszy stanu jednolitej części wód, ani nie uniemożliwi osiągnięcia 
dobrego stanu wód oraz, że nie wywrze istotnego wpływu na Obszar Natura 2000. 

Na etapie oceny formalnej, wniosek był trzykrotnie uzupełniany, na wezwanie IZ, 
m.in. w zakresie informacji o projekcie, listy mierzalnych wskaźników projektu, 
zakresu rzeczowo-finansowego i załączników. W dniu 8 listopada 2017 r. Urząd 
został poinformowany przez IZ, iż wniosek o dofinansowanie projektu spełnił wymogi 
formalne i został skierowany do oceny formalno-merytorycznej. Na etapie tej oceny 
wniosek był uzupełniany w zakresie dostarczenia dokumentacji dotyczącej 
lokalnego programu rewitalizacji. W dniu 12 grudnia 2017 r. Urząd został 
poinformowany przez IZ o tym, iż projekt, w wyniku oceny Komisji Oceny Projektów, 
spełnił kryteria formalne oraz merytoryczne i został wybrany przez Zarząd 
Województwa do dofinansowania w ramach RPO. 

(akta kontroli str. 1079-1080 i 1082-1132) 

Umowę o dofinansowanie projektu Beneficjent zawarł z IZ 28 grudnia 2017 r.  
(119 dni od daty złożenia wniosku). Do umowy tej sporządzono dwa aneksy: 

• aneks Nr 1 z 7 grudnia 2018 r. – zaktualizowano w nim kwotę całkowitej wartości 
projektu, wydatków kwalifikowalnych, dofinansowania i wkładu własnego oraz 
m.in. zapisy dotyczące ochrony danych osobowych na skutek wejścia w życie 
uregulowań UE w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych. Kwoty dotyczące: całkowitej wartości projektu, wydatków 
kwalifikowalnych oraz dofinansowania, które uległy zmniejszeniu ze względu  
na oszczędności powstałe po zrealizowanych postępowaniach na roboty 
budowlane oraz nadzór inwestorski;  

• aneks Nr 2 z 28 sierpnia 2019 r. – zmieniono w daty finansowego zakończenia 
projektu z 30 września 2018 r. na 5 grudnia 2018 r., tj. zgodnie z terminem 
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poniesienia ostatniego kosztu w ramach projektu. Zaktualizowano też wartości 
osiągniętych dwóch wskaźników, tj. „Długość utworzonych ciągów pieszych” oraz 
„Długość utworzonych szlaków turystycznych”, zgodnie ze stanem faktycznym, 
wynoszącym dla po 0,79 km. 

W wyniku ww. zmian termin zakończenia finansowej realizacji projektu wydłużono  
o 66 dni, tj. z 30 września 2018 r. do 5 grudnia 2018 r., wartość projektu zmniejszyła 
o 49,9 tys. zł, tj. z 1 610,6 tys. zł do 1 560,7 tys. zł28, a kwota dofinansowania została 
zmniejszona o 41,9 tys. zł, tj. z 1 352,9 tys. zł29 do 1 311,0 tys. zł30. Terminy 
rozpoczęcia realizacji projektu, w tym realizacji rzeczowej, nie uległy zmianie. 
Beneficjent zobowiązał się w umowie (po zmianach) do wniesienia wkładu własnego 
w kwocie 249,7 tys. zł, co stanowiło 16% kwoty wydatków kwalifikowalnych. 

(akta kontroli str. 1133-1193) 

W ramach projektu przeprowadzono cztery postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych, tj. na: 

– roboty budowlane o wartości, według umowy z wykonawcą, 1 430,2 tys. zł 
brutto (przetarg nieograniczony), 

– opracowanie dokumentacji projektowej – 83,5 tys. zł (przetarg nieograniczony), 

– nadzór inwestorski – 32 tys. zł (zapytanie ofertowe), 

– studium wykonalności – 10 tys. zł (pisemne zlecenie). 

Łączna wartość ww. zamówień, udzielonych na podstawie zawartych umów, 
wyniosła 1 555,7 tys. zł brutto. 

Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowalnych przeprowadzone zostało 
w trybie przetargu nieograniczonego. Zrealizowano je zgodnie z wymogami Pzp, 
a w umowie z wykonawcą robót, zawartej 19 stycznia 2018 r., odpowiednio 
zabezpieczono interes prawny zamawiającego, poprzez ujęcie w niej zapisów 
dotyczących kar umownych m.in. z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy, 
opóźnień w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także z tytułu 
odstąpienia od umowy. Wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, obejmujące okres 
udzielonej pięcioletniej rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy.  

Postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, na wybór wykonawcy 
dokumentacji projektowej inwestycji przeprowadzone zostało zgodnie z wymogami 
Pzp. W umowie z wykonawcą dokumentacji, zawartej 29 marca 2017 r., prawidłowo 
zabezpieczono interes zamawiającego, gdyż uregulowano w niej m.in. obowiązki 
stron, zawarto postanowienia odnoście kar umownych z tytułu odstąpienia  
od umowy, opóźnień w wykonaniu danego etapu umowy oraz w usunięciu wad 
ujawnionych w dostarczonej dokumentacji oraz kwestię zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

Postępowania na wybór inspektora nadzoru31 oraz sporządzenie studium 
wykonalności zrealizowane zostały prawidłowo, tj. pierwsze w formie zapytania 
ofertowego skierowanego do trzech podmiotów na podstawie wewnętrznego 
regulaminu udzielania zamówień publicznych, co było zgodne z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków, a drugie – na podstawie pisemnego 
zlecenia. W umowie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru właściwie 
zabezpieczono interes zamawiającego, gdyż wskazano w niej m.in. obowiązki stron, 
zakres kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy oraz opóźnień w wykonaniu 

                                                      
28 Wartość projektu stanowiła w całości wydatki kwalifikowalne. 
29 W tym 1 217,6 tys. zł ze środków UE, a 135,3 tys. zł ze środków budżetu państwa 
30 W tym 1 179,9 tys. zł ze środków UE, a 131,1 tys. zł ze środków budżetu państwa. 
31 Szacunkową wartość tego zamówienia określono na 29,9 tys. zł netto. 
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określonych obowiązków. Studium wykonalności dostarczone zostało przez 
wykonawcę w terminie przewidzianym w umowie zleceniu. 

(akta kontroli str. 1194-1199, 1202-1274) 

Urząd prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanego 
projektu, a wpływające środki finansowe oraz wydatki opłacane były  
z wyodrębnionego rachunku bankowego.  

(akta kontroli str. 840-850, 898-903, 938-958, 1378) 

W badanym okresie w wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatki 
współfinansowane z budżetu państwa ewidencjonowano z czwartą cyfrą „7” 
paragrafu, oznaczającą wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków 
europejskich, zamiast w paragrafie z czwartą cyfrą „9”, oznaczającą wydatki  
ze środków pochodzących z budżetu państwa. Było to niezgodne z postanowieniami 
załącznika nr 4 do Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. Dofinansowanie, które 
wyniosło 1 299,8 tys. zł w niniejszym projekcie zaksięgowano w całości  
na paragrafach z czwartą cyfrą „7”, zamiast wyłączenia z nich dofinansowania  
z budżetu państwa (131,0 tys. zł) i zaksięgowania go na paragrafach z czwartą  
cyfrą „9”. 

Szczegółowy opis nieprawidłowość podano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” 
(w pozycji nr 2). 

(akta kontroli str. 897, 1507-1516, 1519-1520) 

Na 31 grudnia 2019 r. według umowy o dofinansowanie całkowita wartość projektu 
wynosiła 1 560,7 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 1 311,0 tys. zł 
(współfinansowanie UE - 1 179,9 tys. zł i współfinansowanie krajowe - 131,1 tys. zł). 
Wydatki własne beneficjenta określono ogółem na 249,7 tys. zł (16,0% wydatków 
kwalifikowanych). Wkład własny beneficjenta pokryty został ze środków 
budżetowych jednostki (na jego sfinansowanie nie były zaciągane kredyty, pożyczki, 
ani emitowane papiery wartościowe). Do końca grudnia 2019 r. beneficjent 
wydatkował 100% środków przewidzianych w umowie o dofinansowanie projektu,  
a kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła 1 299,8 tys. zł, co stanowiło 99,1% 
kwoty przewidzianej w umowie. 

 (akta kontroli str. 11, 1378, 1395-1406, 1453-1465, 1483-1494, 1507-1516) 

Pierwszy wniosek o refundację złożony został 18 maja 2018 r., za okres  
od 23 marca 2017 r. do 17 maja 2018 r., na kwotę wydatków 476 tys. zł, w tym 
dofinansowanie 399,8 tys. zł. Do wniosku tego IZ wniosła uwagi, które dotyczyły 
m.in. następujących punktów wniosku: postęp rzeczowy, postęp finansowy 
i załączniki. Dotyczyły one głównie prawidłowego opisywania faktur 
dokumentujących wydatki oraz dostarczenia skanów dokumentów, tj. m.in. umowy  
z wykonawcą robót budowlanych, umowy z wykonawcą pełniącym funkcję 
inspektora zastępczego oraz zlecenia dotyczącego studium wykonalności. Wniosek 
ten został poprawiony i 13 lipca 2018 r. ponownie przekazany do IZ.  
W dniu 26 lipca 2018 r. Urząd został poinformowany, iż wniosek został 
zweryfikowany i uznany za poprawny, a kwota zatwierdzona do wypłaty wyniosła 
399,8 tys. zł. 

Pierwszy wniosek o płatność złożony został do IZ po terminie określonym w  § 7 ust. 
11 umowy o dofinansowanie, z opóźnieniem 1,5 miesięcznym (opisano w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości – w pozycji nr 3). 

(akta kontroli str. 1133-1171, 1378-1407) 

Drugi wniosek o refundację złożony został  7 sierpnia 2018 r., za okres  
od 18 maja 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r., na kwotę wydatków 768,5 tys. zł, w tym 
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dofinansowanie 645,5 tys. zł. Do wniosku, przesłanego zgodnie z harmonogramem 
płatności, IZ wniosła uwagi 14 sierpnia 2018 r. Dotyczyły one trzech punktów 
wniosku, tj.: postępu rzeczowego, finansowego i innych. W zakresie postępu 
finansowego uwagi dotyczyły dołączenia faktur dokumentujących dane wydatki, 
protokołów odbioru konkretnych etapów robót lub załączników do umów. Wniosek 
ten uzupełniany był jeszcze dwukrotnie, tj. 22 sierpnia 2018 r. i 28 września 2018 r. 
W dniu 5 października 2018 r. Urząd został poinformowany, iż wniosek został 
zweryfikowany i uznany za poprawny, a kwota zatwierdzona do wypłaty wynosiła 
645,5 tys. zł.  

(akta kontroli str. 1408-1465, 1554) 

Trzeci wniosek o refundację (końcowy) złożony został 31 października 2018 r.,  
za okres od 7 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018. na kwotę wydatków 
302,9 tys. zł, w tym dofinansowanie 254,4 tys. zł. Do wniosku, przesłanego zgodnie 
z harmonogramem płatności, IZ wniosła uwagi 23 stycznia 2019 r. Dotyczyły one 
postępu rzeczowego, tj. udokumentowania osiągniętych wskaźników produktu  
i rezultatu oraz dołączenia dwóch załączników, tj. oświadczenia, iż odebrane prace 
są zgodne ze studium wykonalności oraz czy beneficjent odzyskał VAT w ramach 
zakupów w realizowanym projekcie. Wniosek ten został poprawiony 3 października 
2019 r., a 22 października 2019 r. uznano go za poprawny (zatwierdzona kwota  
do wypłaty wynosiła 254,4 tys. zł). Przyczyną złożenia poprawionej wersji wniosku 
ponad osiem miesięcy po przedstawieniu przez IZ uwag do niego, był fakt,  
iż w okresie tym, w związku ze zmianami do projektu, należało przygotować aneks  
nr 2 do umowy. 

Burmistrz wyjaśnił, że po kilkukrotnej wymianie korespondencji z Instytucją 
Zarządzającą i uzyskaniu zgód na zmiany, w dniu 28 sierpnia 2019 roku został 
podpisany aneks do umowy o dofinansowanie. Po skompletowaniu wymaganych 
dokumentów złożono wniosek o płatność. 

(akta kontroli str. 1466-1494, 1496-1506, 1555-1559) 

Pierwszy harmonogram płatności dla projektu przekazano IZ za pośrednictwem 
systemu SL2014 sześć miesięcy po terminie określonym w § 7 ust. 2 umowy  
o dofinansowanie (opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” – w pozycji  
nr 4). 

(akta kontroli str. 1143, 1553-1555) 

Prawidłowość kwalifikowalności wydatków poniesionych w związku z realizacją 
projektu zbadano na podstawie 15 faktur na łączną kwotę 1 547,4 tys. zł  
(100% wydatków kwalifikowanych dotyczących zadania). Stwierdzono, że: 

– wydatki poniesiono zgodnie z umową o dofinansowanie, ujęto w budżecie 
projektu oraz we wnioskach o płatność i były one niezbędne do realizacji celów 
projektu, 

– wszystkie wydatki prawidłowo udokumentowano poprzez załączenie  
do wniosków o refundację m.in. wyciągów bankowych potwierdzających 
płatności, kosztorysów powykonawczych, protokołów odbiorów częściowych, 
protokołu odbioru końcowego robót, 

– rzetelnie sprawdzono i opisano faktury dotyczące tych wydatków oraz 
prawidłowo ujęto je w księgach rachunkowych jednostki. 

(akta kontroli str. 1374-1375, 1517-1522) 

Osoby wykonujące w Urzędzie zadania dotyczące projektu nie otrzymywały  
z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia dofinansowanego ze środków RPO. 

 (akta kontroli str. 108-111) 
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Projekt realizowany był zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Ostatni wydatek poniesiono 1 października 2018 r., tj. w terminie określonym  
w umowie o dofinansowanie.  

Nie wystąpiły przesłanki naliczenia wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowej 
jej realizacji, ani przesłanki do egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych 
robót był zgodny z ujętymi w projektach technicznych, kosztorysach ofertowych  
i protokołach odbioru częściowego robót. Po zakończeniu robót inwestycja,  
w kwocie 1 620,8 tys. zł, przyjęta została do ewidencji środków trwałych. 

W trakcie trwania inwestycji nie wystąpiły istotne zmiany projektowe, które 
skutkowałyby robotami zamiennymi lub dodatkowymi i powodowały zwiększenie 
kosztów zamawiającego. Poszczególne etapy inwestycji rozliczane były  
na podstawie protokołów częściowego odbioru robót, do których dołączane były 
faktury oraz raporty wykonawcy z zaawansowania robót (były one sprawdzane 
przez inspektora nadzoru i odpowiedzialnego pracownika ze strony 
zamawiającego). Podpisano aneks do umowy z wykonawcą przedłużający termin 
wykonania umowy z 15 września 2018 r. na 25 września 2018 r. tj. o 10 dni.  
Nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą, które powodowałyby zwiększenie jej 
wartości.  

Końcowy odbiór wykonanych robót nastąpił 25 września 2018 r. W protokole  
z odbioru stwierdzono, iż przedmiot umowy wykonany został w terminie,  
nie stwierdzono usterek, a teren budowy został uporządkowany. Stwierdzono także, 
że roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, projektem i kosztorysem,  
a ich jakość określona została jako dobra. Do protokołu dołączono, wykonany przez 
geodetę, pomiar zagospodarowania rzeki Młynówki, według którego długość 
utworzonych w wyniku inwestycji ciągów pieszych i utworzonych szlaków 
turystycznych wyniosła 0,796 km. Kierownik budowy złożył oświadczenie, że roboty 
budowlane zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym. Występując o pozwolenie na użytkowanie obiektu zgłoszono 
zakończenie inwestycji do Sanepidu i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Przeprowadzone oględziny zrealizowanej inwestycji wykazały, iż wykonane zostały 
wszystkie elementy zakresu rzeczowego zadania, tj.: szlak turystyczny  
od ul. Sikorskiego do ul. Wyszyńskiego wraz z odcinkiem drogi ul. Ogrodowej, osiem 
miejsc odpoczynku przy szlaku wraz z betonowymi ławkami i koszami na śmieci, 
dwie kładki drewniane na trasie szlaku w przecięciu z rzeką Młynówką 
z balustradami, chodnik wzdłuż ul. Wyszyńskiego, przepust nad rzeką Młynówką, 
oświetlenie (28 słupów wzdłuż szlaku rowerowo-pieszego i sześć w ciągu 
ul. Ogrodowej) wraz z ośmioma kamerami monitoringu wizyjnego, dwie stacje 
naprawcze dla rowerów oraz pięć podwójnych stojaków na rowery, nasadzenia 
zieleni, bramki zabezpieczające. Na początku i na końcu szlaku ustawione zostały 
tablice informacyjne o realizacji inwestycji z dofinansowaniem ze środków RPO. 

(akta kontroli str.  1290-1342, 1347-1373) 

We wniosku o dofinansowanie przewidziano wydatki na promocję projektu w kwocie 
5 tys. zł (zaplanowano wykonanie tablicy informacyjnej, ulotek, ogłoszenia). 
Działania promocyjne w ramach projektu polegały m.in. na: zamontowaniu dwóch 
tablic informacyjnych wzdłuż wybudowanego szlaku, zamieszczaniu informacji 
o realizacji projektu na stronach internetowych Urzędu, publikacji dwóch artykułów 
w Gazecie Górowskiej (część wydawnictwa Gazety Olsztyńskiej), zorganizowaniu 
w Ośrodku Kultury w Górowie Iławeckim wystawy o realizowanych inwestycjach 
miejskich, na której wywieszony został plakat dotyczący przedmiotowej inwestycji. 
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Na promocję projektu Urząd wydano 2,8 tys. zł (w tym 2,3 tys. zł dofinansowania 
z RPO). Ze środków tych opłacono wykonanie i montaż dwóch tablic 
informacyjnych. 

 (akta kontroli str. 1276-1287, 1371-1373) 

Realizacja projektu nie była kontrolowana przez IZ ani przez inne podmioty.  

(akta kontroli str.1288) 

Kwestie dotyczące realizacji projektu nie były przedmiotem skarg oraz wniosków,  
w tym składanych do Rady Miejskiej. Członkowie Komisji Planu, Budżetu, Handlu  
i Usług Rady Miejskiej wyrażali zainteresowanie projektem na etapie prac 
przygotowawczych, prosząc Burmistrza o wyjaśnienie, czy w związku z lokalizacją 
inwestycji na obszarze zalewowym nie ma zagrożenia, iż środki na realizację 
projektu zostaną zmarnotrawione. Burmistrz poinformował, iż projekt budowlany 
uzgodniony został z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, a projektant 
zapewnił, iż nie ma takiego zagrożenia. W związku z zakończeniem robót 
budowlanych przy projekcie w lutym 2019 r. został on poddany obowiązkowej 
kontroli PINB, która nie stwierdziła nieprawidłowości w toku jego realizacji.  
W dniu 1 lutego 2019 r. Miasto uzyskało decyzję PINB o pozwoleniu na użytkowanie 
przedmiotowej inwestycji. 

(akta kontroli str. 1289, 1343-1346, 1349-1350) 

W wyniku realizacji projektu osiągnięto założone w umowie wskaźniki produktu: 
- długość utworzonych ciągów pieszych - 0,79 km, 
- długość utworzonych szlaków turystycznych - 0,79 km, 
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1, 
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach - 1, 
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,7 ha, 
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem - 200 osób 

w 2018 r. i 500 osób w 2019 r. 

Wskaźnikiem rezultatu, według umowy, była liczba osób korzystających  
z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu (tj. 200 osób w 2018 r.  
i 500 osób w 2019 r.). Według pomiaru, dokonanego w 2018 r. zgodnie  
z metodologią określoną w umowie o dofinansowanie32, z infrastruktury tej 
skorzystało 4 801 osób.  

(akta kontroli str. 1483-1495, 1523-1552) 

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

 Gmina nie upubliczniła w bazie konkurencyjności zapytania ofertowego 1.
w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, wszczętym  
30 kwietnia 2018 r., o wartości szacunkowej 54,7 tys. zł netto, na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Stworzenie Parku rekreacyjno-
sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim”.  
Było to niezgodne z zapisami sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”  
pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków33. 

Pracownik  ds. gospodarki nieruchomościami, budownictwa i inwestycji 
w Urzędzie, przygotowujący ww. postępowanie, wyjaśnił, że przyczyną był brak 

                                                      
32 Metodologia pomiaru - badania natężenia ruchu na podstawie raportów z badań natężenia ruchu dotyczących 
liczby użytkowników infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. 
33 Zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i Finansów 19 lipca 2017 r. (obowiązujące od 23 sierpnia 2017 r.  
do 8 września 2019 r.). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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informacji, że gminy muszą umieszczać takie zamówienia w bazie 
konkurencyjności. Podał także, że zapytanie ofertowe zostało wysłane  
do trzech firm zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień 
publicznych oraz zostało umieszczone na stronie internetowej BIP gminy, 
a oferty złożyło sześć firm, co świadczy o zachowaniu konkurencyjności 
w trakcie tego postępowania. 

Burmistrz podał natomiast, iż w Urzędzie stosowany jest ww. wewnętrzny 
regulamin i nie posiadano informacji o obowiązku umieszczania zamówienia  
w bazie konkurencyjności.  

NIK zauważa, że Beneficjent podpisując 27 lutego 2018 r. z IZ umowę  
o dofinansowanie, zobowiązał się do stosowania ww. wytycznych (§ 5 ust. 8  
pkt 2 umowy o dofinansowanie) oraz do udzielania zamówień w ramach 
projektu na zasadach w nich określonych (§ 15 ust. 1 umowy  
o dofinansowanie). 

 (akta kontroli str. 17-26, 108-111, 449-505) 

 W wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatki współfinansowane z budżetu 2.
państwa w obu skontrolowanych projektach ewidencjonowano z czwartą cyfrą 
„7” paragrafu, oznaczającą wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu 
środków europejskich, zamiast w paragrafie z czwartą cyfrą „9”, oznaczającą 
wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa. Było to niezgodne  
z postanowieniami załącznika nr 4 do Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. 
Dofinansowanie, które wyniosło 2 117,8 tys. zł w projekcie pn. „Stworzenie 
Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie 
Iławeckim" i 1 299,8 tys. zł  w projekcie pn. „Rewaloryzacja obszaru doliny rzeki 
Młynówki w Górowie Iławeckim” zaksięgowano w całości na paragrafach  
z czwartą cyfrą „7”, zamiast wyłączenia z nich dofinansowania z budżetu 
państwa (odpowiednio 235,7 tys. zł i 131,0 tys. zł) i zaksięgowania go  
na paragrafach z czwartą cyfrą „9”. 

Skutkiem powyższego był brak możliwości określenia, na podstawie 
wyodrębnionej księgowości projektu, wartości dofinansowania wydatków  
w  podziale na wydatki dofinansowane ze środków UE i ze środków  budżetu 
państwa. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że ten sposób ewidencji praktykowany  
był począwszy od pierwszych realizowanych projektów UE, w których 
współfinansowanie było wyłącznie unijne. W momencie, gdy pojawiło się 
współfinansowanie z budżetu krajowego nie zmieniono sposobu klasyfikacji 
dofinansowania i w dalszym ciągu przypisywano je do paragrafów z czwartą 
cyfrą „7”. 

(akta kontroli str. 840-978) 

 Wnioski o płatność w ramach kontrolowanych projektów składane były  3.
w terminach niezgodnych z określonymi w umowach o dofinansowanie. 
Pierwszy wniosek o płatność powinien być złożony w terminie trzech miesięcy  
od daty zawarcia Umowy, stosownie do zapisów § 7 ust. 11 ww. umowy,  
zaś końcowy – w terminie 30 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji 
Projektu, zgodnie z § 7 ust. 13 ww. umowy. I tak, w projekcie: 

• „Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu 
Garncarskiego w Górowie Iławeckim”:  pierwszy wniosek o płatność na 
kwotę 741,3 tys. zł złożono 11 września 2018 r. z opóźnieniem blisko  
3,5 miesięcznym, zaś wniosek o płatność końcową na kwotę 325,1 tys. zł 
złożono 21 maja 2019 r. z opóźnieniem ponad 4,5 miesięcznym. 
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Sekretarz Gminy wyjaśnił, że pierwszy wniosek o płatność został złożony  
po poniesieniu wydatków na roboty budowlane, w momencie w którym 
nastąpiło zaangażowanie finansowe. Pierwsze wydatki na roboty 
budowlane zostały poniesione pod koniec sierpnia 2018 r. We wrześniu,  
po skompletowaniu dokumentów, złożony został wniosek o płatność. 

NIK zauważa, że pierwsze wydatki na studium wykonalności beneficjent 
poniósł już w lutym 2018 r. w kwocie 10 tys. zł, zaś na roboty budowlane  
- w lipcu 2018 r. 

Sekretarz wyjaśnił także, że warunkiem złożenia wniosku o płatność 
końcową było aneksowanie umowy o dofinansowanie w zakresie 
oszczędności poprzetargowych oraz przesunięcia do kosztów 
niekwalifikowanych urządzeń fitness. Aneks ten zawarty został  
15 marca 2019 r., a istotną  przyczyną opóźnień, według wyjaśniającego, 
było także nałożenie się rozliczeń kilku projektów realizowanych w tym 
samym czasie. 

• „Rewaloryzacja obszaru doliny rzeki Młynówki w Górowie Iławeckim” 
pierwszy wniosek o płatność na kwotę 475,9 tys. zł złożono  
18 maja 2018 r. z opóźnieniem 1,5 miesiąca. 

Burmistrz wyjaśnił, iż było to spowodowane chęcią racjonalizacji liczby 
wniosków o płatność dostosowaną do procesu budowlanego i czekano ze 
złożeniem wniosku aż do opłacenia trzech faktur na roboty budowlane. 
Wskazał także, że zdawano sobie sprawę z tego, iż proces rozpatrywania 
wniosków jest długotrwały, a weryfikacja przedmiotowego wniosku 
zakończyła się 26 lipca 2018 r. 

(akta kontroli str.274-307, 988-1031, 1040-1041, 1133-1171, 1378-1407) 

 Pierwsze harmonogramy płatności dla projektów „Rewaloryzacja obszaru 4.
doliny rzeki Młynówki w Górowie Iławeckim” i „Stworzenie Parku rekreacyjno-
sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim” przekazano 
IZ za pośrednictwem systemu SL2014 odpowiednio sześć i siedem miesięcy  
po terminie określonym w § 7 ust. 2 umowy o dofinansowanie, który stanowił, 
że harmonogram w wersji elektronicznej należy przekazać w terminie 14 dni  
od daty podpisania umowy. 

Sekretarz wyjaśnił, że do umowy o dofinansowanie złożono wersję papierową 
harmonogramu płatności, bo dopiero po jej podpisaniu beneficjent otrzymuje 
login do systemu SL2014 oraz, że nie posiadał wiedzy, iż należy ponownie 
złożyć dokument, który nie uległ zmianie. 

(akta kontroli str. 274-307, 1033-1036, 1040-1041, 1143, 1553-1555) 

IV. Uwagi i wnioski 
Z uwagi na zakończenie realizacji badanych projektów Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Olsztyn, 31 marca 2020 r. 

 

 

 

 

Kontrolerzy 

Cezary Gogolewski 

Doradca ekonomiczny 

 
........................................................ 

podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Olsztynie 

Dyrektor 

z up. Barbara Zajdel  

Wicedyrektor 

 
........................................................ 

podpis 

 

Olga Ratkiewicz 

Starszy inspektor  

kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 

 

 

 

 

 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


