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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (dalej Urząd), 

Al. Łukasza Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów. 

 

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, od 27 maja 2013 r. 

(akta kontroli str.3) 

 

1. Wykorzystanie przez beneficjentów środków Unii Europejskiej na realizację 
projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – 
projekt „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988” 

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 oraz działania wcześniejsze i późniejsze 
dotyczące ustawy budżetowej na rok 2018. W przypadku konieczności porównania 
niektórych danych z danymi za lata 2015-2017, okres kontroli obejmuje również te 
lata. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

 

Jacek Wolan, upoważnienie do kontroli nr LRZ/23/2019 z 16 stycznia 2019 r. 
(akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 t.j., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Urzędu w zakresie wykorzystania 
środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa obwodnicy m. Strzyżów 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988” – w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych 2014-2020, zmierzały do prawidłowego ich wydatkowania oraz 
zapewnienia realizacji zadania, zgodnie z przyjętymi założeniami i terminami.  

W ocenie NIK, Urząd posiadał rzetelną wiedzę dotyczącą przebiegu inwestycji 
monitorując przebieg i postęp prac. Urząd Marszałkowski terminowo przekazywał 
środki dofinansowania z Unii Europejskiej beneficjentowi, a podstawą tych płatności 
były weryfikowane przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 
RPO wnioski o płatność, przedstawiane przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich.  

NIK stwierdziła, iż na koniec 2018 roku nie wystąpiły przesłanki oraz okoliczności 
wskazujące na zagrożenie terminu realizacji ww. projektu.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Wydatkowanie środków z Unii Europejskiej na 
realizację projektów w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych 2014-2020 – realizacja 
projektu „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 988” (zwany dalej „Projektem”) 

 

1.1 Wartość projektu, w tym kwota dofinansowania unijnego oraz 
łączną kwotę środków przyznanych i wykorzystanych w 2018 r. 
na jego realizację 

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego4 z dnia 26 września 2017 r. 
podjęta została decyzja o realizacji Projektu (projekt własny). W decyzji określono 
m.in.: 

- okres realizacji Projektu – od 31 maja 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., 

- planowaną całkowitą wartość projektu 106.534.220,82 zł,  

- wydatki kwalifikowalne 106.494.156,46 zł,  

- dofinansowanie ze środków unijnych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego) – 90.520.032,93 zł,  

- wkład własny 15.974.123,53 zł. 

Określono również, iż upoważnionym do dokonywania wydatków w ramach Projektu 
jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW - jednostka organizacyjna 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Nr 343/7371/17 
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Województwa Podkarpackiego). Integralną częścią decyzji były m.in. wniosek 
o dofinansowanie i harmonogram płatności. 

W 2018 r. kwota przyznanych środków unijnych dla PZDW wyniosła łącznie 
36.578.761,65 zł. Łączna kwota wykorzystanych środków unijnych przekazanych 
PZDW wyniosła 36.501.699,17 zł. Kwota 77.062,48 zł dotyczyła niewykorzystanych 
środków unijnych – zwroty (tj. pomniejszenie przekazywanych środków w związku 
z rozliczeniem przekazanych zaliczek). 

(akta kontroli str.4-229) 

 

1.2. Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie realizacji projektu 

Harmonogram płatności (będący załącznikiem do decyzji) przewidywał 
dofinansowanie ze środków unijnych w 2018 r. w kwocie ogółem 53.146.923,85 zł. 
W dniu 25 września 2018 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO przedstawił 
Zarządowi Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca) informację 
dotyczącą zwiększenia wydatków kwalifikowanych oraz wartości dofinansowania 
Projektu, z uwagi na „znacząco wyższe niż szacowano na etapie opracowania 
wniosku o dofinansowanie” wypłaty odszkodowań. W związku z tym w dniu 10 
października 2018 r. przedłożono zmieniony wniosek o dofinansowanie 
i  harmonogram płatności, który przewidywał: 

- całkowitą wartość Projektu – 110.637.179,43 zł (zwiększenie o 4.102.958,61 zł, tj. 
o 4%), 

- wartość kosztów kwalifikowanych – 109.687.754,20 zł (zwiększenie o 3.193.597,74 
zł, tj. o 3%), 

- wartość dofinansowania ze środków unijnych – 93.234.591 zł (zwiększenie 
o 2.714.558,07 zł, tj. o 3%). 

Przedłożony Instytucji Zarządzającej zmieniony wniosek i harmonogram, do końca 
2018 r. nie został uchwalony.  

W 2018 r. wykonawca robót przedstawił faktury o łącznej wartości 40 mln zł.  

Przekazywanie środków do beneficjenta odbywało się na podstawie zatwierdzonych 
wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjenta (PZDW).  

PZDW otrzymywał środki w terminach i kwotach umożliwiających realizację 
Projektu. 

Jak podał Pan Krzysztof Piela – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych RPO, wnioski o płatność przedstawiają rozliczenia za 
roboty wykonane, potwierdzone protokołami i rozliczone z wykonawcą w związku 
z czym mogą nie odzwierciedlać w pełni zakresu wykonanych prac. /…/ Informacje 
przedstawiane we wnioskach o płatność nie wskazują na opóźnienia w zakresie 
rzeczowym realizowanego projektu.  

(akta kontroli str. 20-37; 230-340) 

 
Ustalono, że prowadzony był monitoring postępu prac w ramach realizowanego 
Projektu. Opracowywane były miesięczne raporty z realizacji Projektu, w których 
prezentowany był zakres realizowanych prac, zaangażowanie finansowe a także 
dokumentacja fotograficzna. 
Ponadto, w przedkładanych wnioskach o płatność opisywany był stan realizacji 
zadań, przewidzianych w Projekcie oraz w decyzji o dofinansowaniu.  

(akta kontroli str. 341-430) 
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Nie stwierdzono opóźnień w realizacji Projektu. Osiągnięty na koniec 2018 r. poziom 
realizacji Projektu nie stwarzał zagrożenia i ryzyka niedotrzymania terminu 
zakończenia jego realizacji. Postęp rzeczowy i finansowy realizowanego Projektu, 
a także brak sygnałów od wykonawcy o opóźnieniach, wskazują iż nie było 
zagrożenia niedotrzymania terminu realizacji zadania. 
Realizowany projekt zakładał osiągnięcie następujących wskaźników produktu: 
- długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 5,98 km, 
- liczba wybudowanych obwodnic – 1 szt., 
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., 
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 

z niepełnosprawnościami – 1 szt. 
Ze względu na charakter podanych wskaźników produktu, stopień ich realizacji 
możliwy będzie do zmierzenia dopiero po zakończeniu prac budowlanych. 
W przypadku realizacji wskaźników rezultatu, podanych w Projekcie, tj. oszczędność 
czasu na nowych/przebudowanych/zmodernizowanych drogach w przewozach 
pasażerskich oraz w przewozach pasażerskich, ich stopień realizacji możliwy będzie 
do zmierzenia dopiero po upływie roku od zakończenia realizacji Projektu. 

(akta kontroli str. 20-37; 257-259; 341-430) 

 
W czasie realizacji Projektu, Departament Wdrażania Projektów RPO (opiniujący 
wnioski o płatność) stwierdził nieprawidłowości w kwocie 2,5 tys. zł (2,1 tys. zł – 
dofinansowanie ze środków UE), które dotyczyły błędnego ujęcia kosztów szkolenia 
do kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo, stwierdził naruszenie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, co skutkowało pomniejszeniem (korektą) wydatków 
kwalifikowalnych o kwotę 78,1 tys. zł (66,4 tys. zł – dofinansowanie ze środków UE). 

W dniu 17 stycznia 2018 r. PZDW został poinformowany o stwierdzonym naruszeniu 
wymogów decyzji o dofinansowaniu. Instytucja Zarządzająca Projektem 
poinformowała PZDW o konieczności skorygowania wniosku o dofinansowanie - 
uwzględniając wartość stwierdzonej nieprawidłowości w łącznej kwocie wydatków 
kwalifikowalnych 78,1 tys. zł (66,4 tys. zł dofinansowanie ze środków UE). 

W dniu 1 czerwca 2018 r. PZDW przedłożył skorygowany wniosek 
o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 257-259;431-445) 
 
W trakcie kontroli dokonano oględzin efektów realizacji Projektu i ustalono, że 
zakres wykonanych i rozliczonych robót związanych z budową obwodnicy 
Strzyżowa, przedstawiony przez wykonawcę w 2018 r. został zrealizowany. 
Wykonane zostały przedstawione w rozliczeniach nasypy i obiekty mostowe oraz 
przejścia pod drogą. Stwierdzony w trakcie oględzin zakres wykonanych prac, 
odpowiadał postępowi robót w przedkładanych fakturach i raportach za 2018 r. 
Ustalono, że zaawansowanie prac na dzień oględzin wynosiło (oceniono) ok. 50% 
zakresu prac do wykonania w ramach realizacji Projektu i było zgodne z przyjętym 
harmonogramem. Nie stwierdzono zagrożeń dotyczących terminu realizacji tego 
zadania. 

(akta kontroli str. 341-430; 446-448) 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w trakcie kontroli NIK tj. w I 
kwartale 2019 r., rozpoczął kontrolę prawidłowości realizacji Projektu u beneficjenta. 

(akta kontroli str. 449) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż podejmowane przez Urząd działania zapewniały 
prawidłową realizację Projektu. Efektem tych działań jest terminowa, zgodna 
z harmonogramem realizacja zadań określonych w Projekcie a także terminowe 
przekazywanie środków na ich płatności. Urząd prawidłowo nadzorował postęp prac 
i monitorował realizację zadań. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwagi 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 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 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. 

 

 

Rzeszów, 29 marca 2019 r. 

 

 

 

 

 

Kontroler 

 

Jacek Wolan 

Główny Specjalista Kontroli 
Państwowej 

 

 
                                /…/ 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

p.o. Dyrektora 

 

 

Wiesław Motyka 

 

 

 

             /…/ 

 

 

 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


