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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym (dalej: „Urząd”). 

 

Cezary Łachmański, Burmistrz Miasta Pasym, od 8 grudnia 2014 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił  
Bernard Piotr Mius, od 1 grudnia 2006 r. do 8 grudnia 2014 r. 

(akta kontroli str.3-4, 566) 

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 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Sebastian Helbrecht, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/160/2019 z 10 grudnia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Gminę Pasym (dalej: 
„Gmina”) projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: „RPO”) z zakresu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich. 

Kontrolą objęto realizację przez Gminę dwóch projektów, dofinansowanych ze 
środków RPO, tj. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym  
i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (dalej: „Projekt I”) oraz 
„Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” 
(dalej: „Projekt II”). Projekty te przygotowane zostały prawidłowo, gdyż na ich 
wykonanie Gmina posiadała niezbędną dokumentację i uzyskała wymagane 
pozwolenia na budowę. Oba projekty pod względem rzeczowym zrealizowano 
zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz osiągnięto zakładane efekty. 
Wykonawców robót budowlanych dla obu projektów wybrano prawidłowo  
w trybie przetargu nieograniczonego, stosując wymogi ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych3 (dalej: „Pzp”). Zakończono również ich 
realizację pod względem finansowym, a poniesione wydatki zostały w całości 
rozliczone z Instytucją Zarządzającą4 na podstawie składanych wniosków  
o refundację. 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (dalej: „ustawa o NIK”). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
4 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „IZ”). 
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewystąpienia przez Urząd, przed 
upływem terminów ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów, do 
wykonawców robót budowlanych w obu projektach o przedłużenie tych 
zabezpieczeń lub wniesienie nowych, ani niezastosowania procedury określonej  
w art. 150 ust. 8 Pzp, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowych i zmianę ich formy 
na zabezpieczenie w pieniądzu. W przypadku Projektu II, Urząd ustalając 
szacunkową wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie 
branży sanitarnej i stolarki zamiennej, dokonał tego na podstawie kosztorysów 
inwestorskich, które sporządzone zostały wcześniej niż 6 miesięcy przed 
wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia.  Działanie to było niezgodne  
z art. 35 ust. 1 w zw. art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
1.1. Ogólne informacje o projektach z zakresu dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich 
1.1.1. W latach 2014-2019 Gmina realizowała trzy projekty z zakresu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich, 
współfinansowane ze środków RPO. Według umów o dofinansowanie łączna ich 
wartość wyniosła 11 717,3 tys. zł, w tym 8 894,5 tys. zł stanowiło dofinansowanie. 
Były one realizowane w ramach 8 osi priorytetowej RPO – Obszary wymagające 
rewitalizacji. Dotyczyło to projektów: 

− „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym  
i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” – umowa  
o dofinansowanie z 7 czerwca 2017 r., wartość ogółem 2 125,8 tys. zł, w tym 
1 533,4 tys. zł dofinansowania (Projekt I, zakończony 31 marca 2019 r.), 

− „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji 
Społecznej” – umowa o dofinansowanie z 25 września 2017 r., wartość ogółem 
5 136,2 tys. zł, w tym 4 081,2 tys. zł dofinansowania (Projekt II, 31 stycznia 
2019 r.), 

− „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu - utworzenie 
strefy integracji i aktywizacji społecznej” – umowa o dofinansowanie  
z 30 listopada 2017 r., wartość ogółem 4 455,4 tys. zł, w tym 3 279,9 tys. zł 
dofinansowania (Projekt III, 31 października 2018 r.). 

Badaniem szczegółowym objęto dokumentację Projektu I i Projektu II. 
 (akta kontroli str. 5) 

1.2. Przygotowanie projektów 

1.2.1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu5 do zadań Referatu 
Rozwoju Gminy (dalej: „Referat”) należało pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania, w tym ze środków pomocowych współfinansowanych z programów 
Unii Europejskiej. Pracownikom Referatu przypisano w ich zakresach obowiązków 
czynności związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich. Do obowiązków 
Kierownika Referatu należało natomiast m.in. prowadzenie i rozliczanie inwestycji 
gminnych. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw 
zamówień publicznych i funduszy strukturalnych należało m.in. przygotowywanie 
wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy na dofinansowanie lub 
współfinansowanie planowanych do realizacji oraz realizowanych zadań gminy,  
a także składanie skompletowanych wniosków o dofinansowanie projektów oraz 
współpraca w tym zakresie z Instytucją Pośredniczącą czy Instytucją Wdrażającą. 
Należało do nich również realizacja projektów w ramach RPO oraz Programu 
                                                      
5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 1 kwietnia 2011 r. 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie rozwoju infrastruktury, przedsiębiorczości, 
rozwoju obszarów wiejskich, kultury i turystyki.   

 (akta kontroli str. 6-14) 

1.2.2. Przedmiotem Projektu I była modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Pasymiu na potrzeby działalności Centrum Wspierania Rodziny. 
Zakres projektu obejmował prace rozbiórkowe, prace budowlane oraz wyposażenie 
budynku. Projekt promował włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją. Jego celem była aktywizacja lokalnej społeczności, w tym osób 
niepełnosprawnych, przez co jakość życia miała zostać podniesiona. 

Projekt II polegał na przebudowie i modernizacji budynku po byłym kinie w Pasymiu 
na potrzeby utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej, w którym siedzibę miał 
mieć Klub Integracji Społecznej. Zakres projektu obejmował roboty rozbiórkowe, 
roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Projekt miał się przyczynić do 
pogłębienia integracji społecznej. Przebudowany i zmodernizowany budynek oraz 
zrewitalizowany teren wokół niego miał umożliwić prowadzenie w nim działalności  
z zakresu aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców. 

 (akta kontroli str. 15-43) 

1.2.3. Urząd na etapie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie 
projektów dysponował dokumentami uzasadniającymi potrzebę realizacji obu 
badanych projektów. Sporządził w przedmiotowym zakresie lokalny program 
rewitalizacji w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow6. 
W dokumencie tym wyszczególniono opis zintegrowanych przedsięwzięć, 
zawierający w szczególności tytuły projektów, ich zakres rzeczowy, uzasadnienie 
potrzeby realizacji, zakres zadań, wartość oraz rezultaty. Wskazano m.in., że 
zasadniczą potrzebą podejmowanych działań było rozwiązywanie problemów 
społecznych oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji 
(kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych), a także zwiększenie wartości 
rewitalizowanych nieruchomości. Podkreślono, że realizowane projekty powinny 
przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz do przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.  

 (akta kontroli str. 44-71) 

1.2.4. Uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu z 1 sierpnia 2016 r. przyjęto Lokalny 
Program Rewitalizacji Gminy w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji 
sieci miast Cittaslow (dalej: „Program”). Program ten zawierał elementy wskazane  
w art. 15 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji7, 
określono w nim bowiem m.in. cele i wizję rewitalizacji oraz wskazano podstawowe  
i pozostałe cele projektu i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Głównym celem działań 
rewitalizacyjnych było ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk  
i procesów na obszarze rewitalizacji oraz wzmocnienie spójności społecznej, 
wsparcie rodzin, aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie potencjału turystycznego 
Miasta i Gminy Pasym. W Programie tym wyodrębniono pięć celów strategicznych: 
- cel strategiczny 1 – sfera społeczna, poprawa warunków życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 
społecznym, promocję integracji włączenia społecznego oraz poprawę 
dostępności i jakości usług publicznych, 

- cel strategiczny 2 – sfera przestrzenno-funkcjonalna, racjonalne kształtowanie 
przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego 
standardu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, 

                                                      
6 Gmina Pasym przystąpiła do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” w dniu 27 lutego 2015 r. (Uchwała nr 
V/28/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu). 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, ze zm. 
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- cel strategiczny 3 – sfera gospodarcza, rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz 
zwiększenie aktywności gospodarczej ludności, 

- cel strategiczny 4 – sfera środowiskowa, racjonalne korzystanie z zasobów 
naturalnych i poszanowanie środowiska, 

- cel strategiczny 5 – sfera techniczna, poprawa warunków mieszkaniowych oraz 
estetyki budynków użyteczności publicznej. 

W Programie wyszczególniono pięć podstawowych przedsięwzięć realizowanych  
w ramach rewitalizacji oraz 13 projektów komplementarnych, w tym Projekty I i II.  

 (akta kontroli str. 44-71, 551-560) 

1.2.5. Wartość obu badanych projektów oszacowana została w studiach 
wykonalności na podstawie kalkulacji nakładów inwestycyjnych, sporządzonych  
w oparciu o kosztorys inwestorski opracowany na etapie projektu budowlanego.  
W szacowaniu tym wyodrębniono: 

• Projekt I – trzy pozycje, składające się na całkowitą wartość 1 703,5 tys. zł, które 
dotyczyły robót budowlanych - 1 665,8 tys. zł (w tym zakup wyposażenia – 
148,2 tys. zł), sporządzenie studium wykonalności – 9,8 tys. zł oraz nadzór 
inwestorski – 27,9 tys. zł. 

• Projekt II – trzy pozycje, składające się na całkowitą wartość projektu  
4 106,6 tys. zł, które dotyczyły robót budowlanych - 4 073,5 tys. zł (w tym 
zakupu wyposażenia – 92,9 tys. zł), nadzór inwestorski – 27,9 tys. zł oraz 
opracowanie studium wykonalności – 5,6 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 72-73) 

1.2.6. Kontrolowane projekty zostały ujęte w Wykazie projektów zidentyfikowanych 
przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego8. W oparciu o ten wykaz  
Gmina (dalej: „Beneficjent”) zawarła z IZ dwie umowy wstępne na ich realizację9.  
W umowach tych Gmina zobowiązała się do przygotowania, zgodnie z określonymi 
wymogami, dokumentacji projektowej z wnioskiem o dofinansowanie, zaś IZ –  do 
zawarcia umów o dofinansowanie projektów, pod warunkiem m.in. uzyskania przez 
projekt pozytywnej opinii w zakresie spełnienia odpowiednich kryteriów i pełnego 
zrealizowania przez Beneficjenta postanowień umów wstępnych. Beneficjent na 
podstawie tych umów złożył wnioski o dofinansowanie w dniach: 28 marca 2017 r. 
(Projekt I) i 28 kwietnia 2017 r. (Projekt II), tj. w terminach określonych przez IZ dla 
projektów pozakonkursowych Gminy. Złożone wnioski były kompletne, w tym 
zawierały wszystkie wymagane załączniki, tj. m.in. studium wykonalności, 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu, wyciąg z dokumentacji 
technicznej, kopię pozwolenia na budowę, dokumenty niezbędne do finansowanej 
oceny jednostki oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego 
finansowania inwestycji. Wnioski te były uzupełnianie w trakcie rozpatrywania przez 
IZ. Korekty te dotyczyły m.in. wyjaśnienia w sprawie kosztów kwalifikowalnych, 
braku spójności wykazywanych danych we wniosku oraz studium wykonalności. 

Na realizację ww. projektów Beneficjent zawarł z IZ umowy o dofinansowanie: 
7 czerwca 2017 r. (Projekt I) oraz 25 września 2017 r. (Projekt II), tj. odpowiednio po 
71 i 150 dniach od złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie. 

 (akta kontroli str. 74-109) 

1.3. Udzielanie zamówień publicznych 

1.3.1 W obydwu badanych projektach przeprowadzono, na podstawie przepisów 
Pzp, po jednym postępowaniu przetargowym10, tj. w przypadku: 

                                                      
8 Załącznik do „Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO”. 
9 Umowa wstępna nr 17/2016 zawarta w dniu 30 grudnia 2016 r. oraz umowa wstępna nr 18/2016 zawarta  
w dniu 30 grudnia 2016 r. 
10 Przetarg nieograniczony. 
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• Projektu I – przedmiotem zamówienia były roboty budowalne (tj. prace związane 
z przebudową i modernizacją budynku, a także jego wyposażenie) – 
postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy, z którym zawarto umowę  
z wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę brutto 2 087,9 tys. zł, 

• Projektu II – przedmiotem zamówienia były roboty budowalne (tj. prace 
związane z przebudową i modernizacją budynku, a także jego wyposażenie) – 
postępowanie zakończyło się wyłonieniem wykonawcy, z którym zawarto 
umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę brutto 5 103,0 tys. zł.  

(akta kontroli str. 110-111) 

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane  
w zakresie branży sanitarnej i stolarki zamiennej w Projekcie II, dokonano na 
podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych wcześniej niż sześć miesięcy 
przed wszczęciem tego postępowania. Postępowanie to wszczęto  
w dniu 26 września 2017 r. i w tym samym dniu dokonano ustalenia wartości 
szacunkowej zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich z 15 marca  
2017 r. (stolarka) i 21 marca 2017 r. (branża sanitarna), które sporządzono 
odpowiednio sześć miesięcy i 11 dni oraz sześć miesięcy i 5 dni przed wszczęciem 
tego postępowania przetargowego Było to niezgodne z art. 35 ust. 1 w zw.  
z art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp, określającym m.in., że ustalenia wartości zamówienia 
dokonuje się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane, a samego ustalenia dokonuje się na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie zaktualizowano kosztorysów ze względu na bardzo krótki 
okres jaki upłynął od „aktualności” kosztorysów (5 i 11 dni). Nie miało to wpływu na 
wysokość szacunkowej wartości zamówienia. 

(akta kontroli str. 112-113) 

1.3.2. Analiza ww. dwóch postępowań o udzielenie zamówienia wykazała, że 
przeprowadzono je zgodnie z przepisami Pzp, gdyż m.in.: 

− ogłoszenia i informacje o udzielanych zamówieniach były publikowane na 
stronie internetowej Urzędu, a także były wywieszone w siedzibie 
zamawiającego, 

− sporządzono i zatwierdzono protokoły postępowania o udzielenie zamówienia, 

− wybrano najkorzystniejsze oferty oraz podpisano umowy z wybranymi 
wykonawcami według jej wzoru określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej: „SIWZ”), 

− zakresy świadczeń ujęte w zawartych z wyłonionymi wykonawcami był tożsamy 
z ich ofertami, a oferty te zostały sporządzone zgodnie z przedmiotem 
zamówienia określonym w SIWZ. 

− wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniach złożyły oświadczenia 
o braku okoliczności powodujących ich wyłączenie z postępowania. 

(akta kontroli str. 110-111) 

1.3.3. Beneficjent, oprócz ww. zamówień publicznych udzielonych w trybie Pzp,  
w ramach poszczególnych zadań w obu projektach udzielił również zamówień 
publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 
30 tys. euro11. W każdym ze skontrolowanych projektów przeprowadził po dwa takie 
postępowania w formie zapytania ofertowego (na nadzór inwestorski i opracowanie 
studium wykonalności). Zamówienia na nadzór inwestorski oszacowano 

                                                      
11 Kwota obowiązująca od 16 kwietnia 2014 r. (wcześniej 14 tys. euro). 
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odpowiednio na: 24,6 tys. zł i 23,2 tys. zł, a na studium wykonalności – 9,7 tys. zł  
i 10,0 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 112-123) 

1.3.4. W Urzędzie wprowadzono wewnętrzne procedury w zakresie zasad 
udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro12. Zgodnie regulaminem 
zamówień publicznych w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do  
50 tys. zł netto włącznie, rozeznania rynku dokonywało się poprzez upublicznienie 
zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłanie takiego 
zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istniała 
co najmniej taka liczba potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Zapisy te 
były spójne z wymogami określonymi dla takich zamówień w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-202013 (dalej: „wytyczne w zakresie kwalifikowalności”). 

Analiza ww. czterech postępowań o udzielenie zamówienia wykazała, że 
przeprowadzono je zgodnie z przyjętym w Urzędzie regulaminem udzielania 
zamówień publicznych do 30 tys. euro, a wydatki poniesiono gospodarnie, gdyż 
m.in.: 

− przeprowadzono rozeznanie rynku, tj. wysłano zapytanie ofertowe do trzech 
potencjalnych wykonawców, 

− zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu, 

− wybrano najkorzystniejsze oferty oraz podpisano umowy z wybranymi 
wykonawcami o treści zgodnej ze złożonymi ofertami. 

 (akta kontroli str. 114-151) 

1.3.5. W umowach z wykonawcami robót budowlanych przewidziano zapisy 
zabezpieczające interes kontrolowanej jednostki, tj. określono m.in. gwarancję 
jakości na 84 miesiące w Projekcie I i na 60 – w Projekcie II, a także kary umowne  
z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz prawo odstąpienia od niej. Umowy te 
przewidywały wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości 5% wartości zamówienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Strony 
ustaliły, że 100% tego zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie należytego 
wykonania przedmiotu umowy, z których 30% będzie przeznaczone następnie na 
pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji. 

Analiza umów z wykonawcami na roboty budowlane wykazała m.in., że  
w przypadku: 

• Projektu I wykonawca wniósł gwarancję ubezpieczeniową do kwoty 93,9 tys. zł 
w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
na okres od 8 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. oraz do kwoty 28,2 tys. zł – 
w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek 
ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, w okresie od  
1 września 2018 r. do 31 maja 2025 r., 

• Projektu II wykonawca wniósł gwarancję ubezpieczeniową: do kwoty  
248,0 tys. zł w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy na okres od 7 listopada 2011 r. do 29 sierpnia 2018 r. oraz 
do kwoty 74,4 tys. zł – w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia 

                                                      
12 Zarządzenie Burmistrza z 10 sierpnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Urzędu określającego 
procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty  
30 000 euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności. Regulamin ten miał zastosowanie do zamówień o wartości szacunkowej powyżej  
20,0 tys. zł netto i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. 
13 Wydanych przez właściwego ministra do spraw rozwoju regionalnego. 
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wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego,  
w okresie od 30 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2023 r. 

 (akta kontroli str. 152-201) 

Pomimo że terminy realizacji zamówień zostały wydłużone aneksami do umów  
z wykonawcami o 302 dni (Projekt I) i o 93 dni (Projekt II) dni, to Urząd nie wystąpił 
do nich, przed upływem terminów ważności zabezpieczeń należytego wykonania 
umów, o przedłużenie tych zabezpieczeń lub o wniesienie nowych zabezpieczeń.  
I tak, w przypadku: 

 Projektu I ostatecznym terminem zakończenia realizacji zamówienia, określonym •
w zmienionej umowie z wykonawcą, był 29 marca 2019 r. (odbiór końcowy 
nastąpił 18 marca 2019 r.), a okres ważności gwarancji należytego jej wykonania 
upłynął 31 sierpnia 2018 r., tj. dni 210 wcześniej, 

 Projektu II ostatecznym terminem zakończenia realizacji zamówienia, •
określonym w zmienionej umowie z wykonawcą, był 31 października 2018 r. 
(jednocześnie data odbioru końcowego), a okres ważności gwarancji należytego 
jej wykonania upłynął 29 sierpnia 2018 r., tj. 63 dni wcześniej. 

Urząd przed upływem terminów ważności ww. zabezpieczeń należytego wykonania 
umów nie zastosował procedury określonej w art. 150 ust. 8 Pzp, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowych i zmianę ich formy na zabezpieczenie w pieniądzu, jak 
również nie skorzystał z prawa wystąpienia przed upływem terminu ważności 
gwarancji ubezpieczeniowej do podmiotu (gwaranta), który jej udzielił o wypłatę 
środków pieniężnych, mimo że przedmiot zamówienia nie został wykonany.  

Burmistrz wyjaśnił, że wynikło to z przeoczenia pracownika odpowiedzialnego za 
przygotowanie dokumentacji. 

(akta kontroli str. 201-204) 

Urząd, w wyniku podjętych w trakcie kontroli NIK działań, otrzymał od wykonawcy 
aneks do gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej Projektu II, wydłużający o 100 dni 
(tj. do końca okresu obowiązywania gwarancji jakości) i zwiększający o 2,2 tys. zł 
(do kwoty 76,6 tys. zł) odpowiednio: ważność i wartość zabezpieczenia z tytułu 
nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu 
protokołu zdawczo-odbiorczego, w okresie od 7 listopada 2018 r. do 22 listopada 
2023 r.  

(akta kontroli str. 201) 

1.4. Realizacja finansowa projektów 

1.4.1. Urząd prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową operacji księgowych  
i bankowych w zakresie wydatków kwalifikowalnych w ramach badanych projektów. 
Płatności związane z realizacją umowy o dofinansowanie dla każdego badanego 
projektu, dokonywane były za pośrednictwem rachunku bankowego projektu. 

 (akta kontroli str. 205-214) 

1.4.2. Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość projektów wynosiła: 

• Projekt I - 2 125,8 tys. zł, w tym dofinansowanie 1 533,4 tys. zł (wkład UE wynosił 
1 380,1 tys. zł), wydatki kwalifikowalne wyniosły 1 913,9 tys. zł, 

• Projekt II - 5 136,19 tys. zł, w tym dofinansowanie 4 081,2 tys. zł (wkład UE 
wynosił 3 673,1 tys. zł), wydatki kwalifikowalne wyniosły 4 993,5 tys. zł. 

Urząd do końca 2019 r. poniósł wszystkie wydatki związane z realizacją obu 
projektów i otrzymał od IZ zwrot pełnej kwoty dofinansowania określonej  
w umowach.  

(akta kontroli str. 5) 



 

8 

1.4.3.  W związku z realizacją badanych projektów Urząd, w terminach wynikających 
z harmonogramu płatności, złożył do IZ wnioski sprawozdawcze, a następnie 
wnioski końcowe o refundację na łączną kwotę 5 614,6 tys. zł. Wszystkie wnioski  
o płatność składano za pośrednictwem systemu SL201414. W okresie objętym 
kontrolą Urząd, na wniosek IZ, składał korekty do wniosków o płatność, 
odpowiednio: trzy i sześć. Korekty te dotyczyły w szczególności: uzupełnienia 
adnotacji w zakresie dofinansowania projektu na dokumentach finansowo-
księgowych lub błędnych wartości wykonanych robót w załączanych do wniosków  
o płatność protokołach zaawansowania robót. Pierwsze wnioski o refundację 
złożone zostały odpowiednio: 29 kwietnia 2019 r. i 18 kwietnia 2018 r.,  
a dofinansowanie zostało wypłacone odpowiednio: 15 stycznia 2020 r. i 26 listopada 
2019 r. 

Badanie kwalifikowalności sześciu dokumentów finansowo-księgowych (100% 
wydatków kwalifikowalnych na łączną kwotę 6 907,4 tys. zł) wykazało, że objęte nimi 
wydatki spełniały kryteria refundacji określone w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, bowiem: 

− zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie  
o dofinansowanie, 

− były uwzględnione w budżecie projektu, 

− zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 

− były niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją 
projektu, 

− zostały należycie udokumentowane. 
Na dokumentach tych nie stwierdzono zapisów mogących świadczyć o możliwości 
sfinansowania wydatków ponoszonych przez Beneficjenta w ramach projektu  
z innych programów współfinansowanych ze środków UE i innych środków 
publicznych. 

 (akta kontroli str. 205-234) 

1.4.4. W okresie objętym kontrolą osoby wykonujące czynności w projekcie, 
wykonywały je w ramach przypisanych im zakresami czynności obowiązków 
służbowych i nie otrzymywały z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
dofinansowanego ze środków pochodzących z RPO. 

 (akta kontroli str. 235) 

1.5. Realizacja rzeczowa projektów oraz uzyskane efekty 

1.5.1. Umowa o dofinansowanie Projektu I była zmieniana sześć razy. Pierwszy 
aneks nadający nowe brzmienie umowie zawarto 16 sierpnia 2017 r., zaś ostatni – 
szósty, 6 grudnia 2019 r. Dotyczyły one m.in. zmiany numeru rachunku bankowego 
projektu, likwidacji wytycznych programowych, zmiany wartości projektu oraz 
terminu realizacji, zmiany zakresu rzeczowego projektu, co spowodowało zmiany  
w budżecie projektu. Termin zakończenia projektu zmienił się z dnia 31 maja 2018 r.  
na dzień 29 marca 2019 r., wartość projektu oraz kwota dofinansowania zmieniła 
się, z kwoty 2 090,2 tys. zł na 2 125,7 tys. zł, oraz odpowiednio z 1 673,7 tys. zł na 
1 533,4 tys. zł. Przyczyną tych zmian była konieczność wykonania dodatkowych 
prac budowlanych. 
W przypadku Projektu II, umowę aneksowano czterokrotnie, pierwszy raz  
15 stycznia 2018 r., zaś ostatni 22 lutego 2019 r. Zmiany umowy dotyczyły likwidacji 
wytycznych programowych, zmiany rachunku bankowego oraz terminu realizacji 
projektu i całkowitej wartości projektu. Termin zakończenia projektu zmienił się  
z dnia 30 lipca 2018 r. na dzień 31 października 2018 r., wartość projektu oraz 
kwota dofinansowania zmieniły się z kwoty 5 150,0 tys. zł na 5 136,2 tys. zł, oraz 

                                                      
14 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego.  
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odpowiednio: z 4 209,1 tys. zł na 4 081,2 tys. zł. Przyczyną tych zmian była 
konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych. 

 (akta kontroli str. 104-109) 

1.5.2. Beneficjent realizował projekty zgodnie z harmonogramami rzeczowo-
finansowymi (po zmianach). Rozpoczęcie rzeczowe realizacji obu projektów 
nastąpiło w terminach określonych w umowach dofinansowanie, tj. 8 sierpnia  
2017 r. (Projekt I) oraz 7 listopada 2017 r. (Projekt II)15. Oba badane projekty 
zakończyły się pod względem rzeczowym i finansowym terminowo. Terminy 
zakończenia finansowe realizacji projektów ustalono w umowach odpowiednio: na 
31 marca 2019 r. i 31 stycznia 2019 r., a ostatnie wydatki w obu projektach 
poniesiono odpowiednio: 29 marca 2019 r. i 28 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 5, 235-320) 

1.5.3. Przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskano wymagane decyzje  
o pozwoleniu na budowę16 Do wniosków o wydanie ww. pozwoleń załączono 
wymagane dokumenty, stosownie do postanowień art. 33 ust. 2 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane17, tj. projekty budowalne oraz oświadczenia  
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 

W trakcie rzeczowej realizacji przy wykonywaniu robót budowlanych miały miejsce 
okoliczności skutkujące koniecznością wykonania robót dodatkowych. Wszystkie te 
prace zostały wykonane na podstawie aneksów do umów podstawowych.  
W przypadku Projektu I dotyczyły one m.in. wykonania stropu nad piwnicą i nad 
pierwszym piętrem, wykonania instalacji teletechnicznych oraz wykonania ławy  
i ściany fundamentowej od strony frontowej i zaplecza. Koszt prac dodatkowych 
stanowił kwotę 220,0 tys. zł. Roboty dodatkowe w ramach Projektu II polegały m.in. 
na wykonaniu wzmocnienia części stropu nad piwnicą, wykonaniu instalacji 
niskoprądowych LAN i wizyjnej oraz wykonaniu systemu oddymiania klatki 
schodowej. Koszt tych prac wyniósł 142,7 tys. zł. Wskutek konieczności wykonania 
prac dodatkowych, terminy zakończenia prac zmieniły się w przypadku Projektu I  
z 31 maja 2018 r. na 29 marca 2019 r. a w przypadku Projektu II z 30 lipca 2018 r. 
na 31 października 2018 r.  

 (akta kontroli str. 321-340)   

Wszystkie działania Urzędu w ww. sprawach, tj. m.in. przedłużenia z wykonawcą 
terminu realizacji umowy i dodatkowych wydatków w projekcie, były na bieżąco 
przedstawiane IZ, a ich skutkiem było wprowadzanie zmian do obu umów  
o dofinansowanie, dotyczących wydłużenia terminu realizacji projektu oraz 
zwiększenia kosztów niekwalifikowanych. Składane przez Beneficjenta wnioski  
o refundację, tj. dokumentacja stanowiąca podstawę rozliczeń realizacji umowy 
odzwierciedlała postęp prac i poniesione w tym zakresie wydatki. 

(akta kontroli str. 5, 235-320)   

1.5.4. Odbioru końcowego zadania dokonano 18 marca 2019 r. w przypadku 
Projektu I oraz odpowiednio 31 października 2018 r. w przypadku Projektu II,  
tj. w terminach określonych w umowach z wykonawcami. W protokołach odbioru 
stwierdzono, iż roboty budowlane wykonane zostały z należytą starannością  
i zgodnie z projektem. Nie stwierdzono wad i usterek w wykonanym przedmiocie 
umowy. Odbioru końcowego dokonano zgodnie z wymogami zawartej umowy  
z wykonawcą. 

Po zakończeniu prac budowlanych inwestor złożył wymagane zawiadomienie  

                                                      
15 Daty zawarcia pierwszych umów z wykonawcą na rozpoczęcie robót budowlanych. 
16 Projekt I – Decyzja nr I/116/17 z 23 marca 2017 r., Projekt II – Decyzja nr I/176/17 z 27 kwietnia 2017r. 
17 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm. 
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o zakończeniu w przypadku Projektu I oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie 
obiektu w przypadku Projektu II18. 
Przeprowadzone oględziny zrealizowanych inwestycji wykazały, iż wykonane 
zostały wszystkie elementy zakresu rzeczowego zadania, tj.:  

 Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury (Projekt I), o powierzchni użytkowej 
1094,20 m2, został wyposażony w platformę schodową dla osób 
niepełnosprawnych, zamontowaną przy schodach zewnętrznych. Na każdej 
kondygnacji użytkowej znajdowały się toalety przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, a ciągi komunikacyjne zapewniały tym osobom swobodne 
poruszanie się. Wydzielone pomieszczenia socjalne, wyposażone były m.in.  
w czajnik elektryczny, płytę elektryczną, kuchenkę, zmywarkę do naczyń oraz 
umywalki. W budynku zamontowano dźwig osobowy, zapewniający dostęp do 
wszystkich naziemnych kondygnacji budynku.. Sala zajęciowa wyposażona 
została m.in. w stoły oraz krzesła, stolik przeznaczony dla dzieci wraz  
z dostosowanymi krzesełkami, basen suchy z piłeczkami, drewnianą drabinkę 
gimnastyczną, ściankę wspinaczkową. 

 Budynek po byłym kinie (Projekt II), o powierzchni użytkowej 269,82 m2, posiadał 
cztery kondygnacje, niski parter, parter, I oraz II piętro. W wyniku 
przeprowadzonych prac budowlanych został on przystosowany na potrzeby osób 
niepełnosprawnych (m.in. zamontowano zewnętrzną platformę schodową, dźwig 
osobowy, przystosowano odpowiednio część toalet, a ciągi komunikacyjne 
zapewniały im swobodne poruszanie się). Na niskim parterze budynku 
zlokalizowano bibliotekę miejską, w tym m.in. dwie czytelnie, wypożyczalnię 
książek, pomieszczenie biurowe dla pracowników biblioteki, salę przeznaczona 
na zajęcia komputerowe (wyposażoną m.in. w siedem stanowisk 
komputerowych), pomieszczenie magazynowe oraz dwie toalety. Na parterze 
przewidziano również aulę, wraz ze sceną, oraz salę taneczną. Na I piętrze 
zlokalizowano m.in.: dwa pomieszczenia biurowe (w jednym z nich 
zainstalowano system monitoringu budynku), dwie toalety, pomieszczenie 
socjalne (wyposażone m.in. w dwie kuchenki elektryczne wolnostojące, 
kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, meble) oraz sala przeznaczona na 
zajęcia plastyczne. Na II piętrze zlokalizowano natomiast pomieszczenie 
wykorzystywane jako sala sesyjna, pomieszczenie gospodarcze, dwie toalety, 
pomieszczenie biurowe oraz magazynowe. 

 (akta kontroli str. 341-505) 

1.5.5. Podczas realizacji badanych projektów nie wystąpiły przesłanki uzasadniające 
naliczenie przez beneficjenta kar umownych, ani przesłanki egzekwowania od 
wykonawcy uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Nie wystąpiły również 
przypadki naliczenia kar lub odsetek przez wykonawcę w stosunku do beneficjenta. 

 (akta kontroli str. 506-509) 

1.5.6. Beneficjent wykonał projekty w pełnym zakresie oraz osiągnął w pełni 
założone w umowach o dofinansowanie wskaźniki produktu, którymi były: 
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 (oba 

badane projekty),  
- budynki publiczne wyremontowane - 269,82 m2 (Projekt I) oraz 1 094,20 m2 

(Projekt II), 
- obiekty zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach – 1 (oba badane projekty), 
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,26 ha dla Projektu I oraz  

0,08 ha dla Projektu II, 

                                                      
18 Decyzja NB 7353-21/U/18/Mpas. z 31 października 2018 r. 
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- otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich –  
802 m2 dla Projektu II. 

W umowach o dofinansowanie obu projektów jako wskaźnik rezultatu określono 
liczbę osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów bądź 
tworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach i zaplanowano je w przypadku: 

− Projektu I – na 1 200 osób w 2019 r., 

− Projektu II – na 718 osób w 2019 r. i 750 w 2020 r. 

Zaplanowane na 2019 r. wskaźniki rezultatu zostały wykonane odpowiednio: na 
poziomie 1 212 i 761 osób, tj. odpowiednio: 101% i 106% planu.  
Dane do pomiaru wskaźników rezultatu ustalono na podstawie list obecności osób 
odwiedzających oraz korzystających z odnowionych budynków, tj. zgodnie  
z metodologią określoną we wniosku o dofinasowanie. 

 (akta kontroli str. 510-546) 

1.5.7. Beneficjent podejmował działania mające na celu informowanie i promowanie 
projektu, zgodnie z obowiązkiem określonym w umowie o dofinansowanie. Na 
budynkach poddanych rewitalizacji umieszczono tablice informacyjne m.in. do 
dofinansowaniu inwestycji środkami RPO, a na stronie internetowej Urzędu 
umieszczono opisy obu projektów. Koszt wykonania tablic informacyjnych oraz 
naklejek wynosił w przypadku Projektu I 110 zł a Projektu II 120 zł.  

(akta kontroli str. 411-482) 

1.6. Kontrole realizacji projektów 

1.6.1. Beneficjent nie był zobowiązany umową o dofinansowanie do przekazywania 
IZ dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 
Wartość dofinansowania na realizację kontrolowanych projektów nie przekraczała 
bowiem kwoty 5 000,0 tys. zł, od której istniał taki obowiązek (§ 15 ust. 4). 

(akta kontroli str. 236-320) 

1.6.2. Realizacja badanych projektów nie była kontrolowana przez podmioty 
zewnętrzne. 

 (akta kontroli str. 547) 

1.6.3. Do Urzędu nie wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące realizowanych 
projektów. Na sesjach Rady Miejskiej w Pasymiu oraz na pracach komisji tych rad, 
nie zgłaszano nieprawidłowości, czy też istotnych problemów związanych  
z przygotowaniem i realizacją projektów. 

(akta kontroli str. 548-550) 

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

1) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego na roboty budowlane 
w zakresie branży sanitarnej i stolarki zamiennej w Projekcie II na podstawie 
kosztorysów inwestorskich (opisano w punkcie 1.3.1. wystąpienia 
pokontrolnego), sporządzonych wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem 
postępowania,  

2) niewystąpienie przez Urząd, przed upływem terminu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umów, do wykonawców robót budowlanych w obu 
skontrolowanych projektach o przedłużenie zabezpieczenia lub wniesienie 
nowego, ani niezastosowanie procedury określonej w art. 150 ust. 8 Pzp, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia i zmianę formy 
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu (opisano w punkcie 1.3.5.). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Dokonywanie zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
zabezpieczenie w pieniądzu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 
150 ust.8 Pzp. 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Olsztyn, 19 marca 2020 r. 

  

 

Kontroler 
Sebastian Helbrecht 

Starszy inspektor kontroli 

                   państwowej 

 

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

podpis 

 

 

 

Dyrektor Delegatury  

Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 

z up. Barbara Zajdel 

Wicedyrektor 

 
 

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

podpis 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


