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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
Kontrolowana 

Urząd Gminy w Postominie1, 
Postomino 30, 76-113 Postomino. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Bojkowski, Wójt Gminy Postomino2 od 28.11.2014 r. 
(akta kontroli str. 3-4) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontroler Maciej Mikulski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/15/2018 z  7 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań: 

 wychowania przedszkolnego, otrzymanych przez Gminę Postomino na podstawie 
art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych4, 

 realizowanych w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Zakres kontroli obejmował m.in.: 

 rzetelność złożonych wniosków o dotacje,  

 prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków z dotacji, 

 efekty rzeczowe uzyskane w ramach dotowanych zadań. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 
 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Gmina Postomino5, dla której Urząd jest jednostką pomocniczą, jest gminą wiejską 
o pow. 226,9 km2, liczącą 6 960 mieszkańców6. W 2018 r. dochody Gminy wyniosły 
51 130,5 tys. zł, z czego dotacje na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) 
stanowiły 3 743 tys. zł. Wydatki budżetu wyniosły 72 596,4 tys. zł.  
Na zadania objęte kontrolą Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje w kwocie 
3 220,6 tys. zł (220,6 tys. zł na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, 
3 000 tys. zł na przebudowę drogi gminnej), z czego wykorzystała 3 217,8 tys. zł.  

(akta kontroli str. 9-56, 186-193, 478-492, 518-519) 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Wójt. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
4 Dz.U. poz. 2203, ze zm.; dalej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.  
5 Dalej Gmina. 
6 Dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 
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IV. Ocena7  

Gmina wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczyła otrzymane 
w 2018 r. środki dotacji z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań 
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz realizowanych w ramach 
programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. 

Kwoty dotacji planowanych zostały prawidłowo ujęte w planie dochodów i wydatków 
budżetu Gminy na 2018 r. Dotacje zostały terminowo rozliczone, a niewykorzystane 
środki zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego8 
w terminach określonych w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych9.  

Środki dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Urząd 
przekazywał placówkom oświatowym (jednostkom organizacyjnym Gminy 
wykonującym te zadania) w terminach umożliwiających ich pełne wykorzystanie. 
Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej zostało objęte skutecznym 
nadzorem ze strony Wójta. 

Gmina uzyskała zakładany efekt rzeczowy w ramach dotowanego zadania 
inwestycyjnego – przebudowano drogę gminną (z jezdnią z betonu asfaltowego) 
o długości 3 065 m na odcinku Staniewice-Wilkowice wraz z kanalizacją deszczową 
i chodnikami z kostki brukowej.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nieterminowego oraz nierzetelnego 
sporządzania miesięcznych informacji z realizacji zadania w zakresie przebudowy 
drogi gminnej za lipiec, październik, listopad i grudzień 2018 r., co nie miało wpływu 
na wykorzystanie dotacji z budżetu państwa i terminowe rozliczenie dotowanego 
zadania. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dotacje udzielone z budżetu Wojewody  

1.1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego10 

W 2018 r. na terenie Gminy wychowanie przedszkolne było realizowane 
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: 

 publicznych: w Postominie, Pieszczu, Staniewicach i Jarosławcu 

 społecznej w Korlinie.          (akta kontroli str. 57-67) 

Dyrektorzy szkół publicznych przekazali w terminie do 15.05.2017 r. Wójtowi 
informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego11. Wynikało z nich, że podczas rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, 
nie wystąpiły przypadki nieprzyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego. 

(akta kontroli str. 68-74) 

                                                      
7 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
8 Dalej: Wojewoda. 
9 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.; dalej: ufp. 
10 Dalej: dotacja na wychowanie przedszkolne. 
11 Dz.U. poz. 875. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Pismem z 9.10.2017 r. Wójt zawiadomił Kuratorium Oświaty w Szczecinie12, że na 
terenie Gminy nie ma dzieci, którym nie zapewniono możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego. 

(akta kontroli str. 75-76) 

Minister Edukacji Narodowej pismem z 5.01.2018 r. zwrócił się do jednostek 
samorządu terytorialnego z prośbą o zweryfikowanie danych zgromadzonych 
w systemie informacji oświatowej13 w zakresie liczby uczniów w wieku do lat 5 
w placówkach wychowania przedszkolnego. 

(akta kontroli str. 61-62) 

Wójt wyjaśnił, że informacje przekazywane przez dyrektorów jednostek oświatowych 
o liczbie dzieci były weryfikowane przez pracownika merytorycznego na stanowisku 
ds. oświaty w następujący sposób: 

 w odniesieniu do szkół prowadzonych przez Gminę w pierwszej kolejności 
pracownik porównywał dane umieszczone w arkuszach organizacji szkół ze 
stanem wykazywanym przez dyrektorów w SIO, 

 w odniesieniu do szkoły niepublicznej pracownik porównywał dane wykazywane 
w miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem wykazywanym przez 
dyrektora w SIO.  

Ewentualne rozbieżności uzgadniane były drogą telefoniczną z dyrektorem danej 
szkoły, w tym stan dzieci na dany dzień, a w razie potrzeby pobierane były listy 
dzieci. Fakt dokonania weryfikacji pracownik odnotowywał na tabeli zbiorczej, 
poprzez umieszczenie notatki i parafy. 

(akta kontroli str. 77-82, 184-185) 

Wójt, po weryfikacji informacji pochodzących z SIO, przekazał 20.02.2018 r. 
Kuratorowi Oświaty dane dotyczące planowanego podziału środków na realizację 
zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (w oddziałach przedszkolnych 
trzech szkół publicznych i jednej szkoły społecznej). 

(akta kontroli str. 63-67) 

Wojewoda pismem z 24.04.2018 r. przekazał jednostkom samorządu terytorialnego 
informację o podziale dotacji na wychowanie przedszkolne, z której wynikało, że 
Gminie przyznana została dotacja w kwocie 220 570 zł. 

(akta kontroli str. 83-85) 

W budżecie Gminy na 2018 r.14 dotacja na wychowanie przedszkolne została ujęta 
w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80103-Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych, § 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań własnych bieżących gmin, początkowo w kwocie 203 376 zł, 
a następnie, po przekazaniu informacji przez Wojewodę, w kwocie 220 570 zł. 

(akta kontroli str. 85, 95, 125) 

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2018-202815 dotacja na 
wychowanie przedszkolne została ujęta w wysokości ujętej w uchwale budżetowej 
z 22.12.2017 r.  

(akta kontroli str. 132-159) 

Wójt wyjaśnił m.in., że wysokość dotacji na zadanie przewidziane do realizacji 
w 2018 r. w zakresie wychowania przedszkolnego została zaprojektowana w oparciu 
o przepisy art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, 
że na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów 

                                                      
12 Kuratorium Oświaty. 
13 Dalej: SIO. 
14 Uchwała Nr XXXIX/400/17 Rady Gminy Postomino z 29 grudnia 2017 r. 
15 Uchwała Nr XLIII.407.2017 Rady Gminy Darłowo z 22 grudnia 2017 r., dalej: WPF. 
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objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego 
otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana 
wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych 
zadań. W założeniach do projektu budżetu państwa na 2018 rok, w projekcie ustawy 
budżetowej z 24.10.2017 r. oraz w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 nie było 
wzmianki o zmianie przepisów. Biorąc powyższe pod uwagę w projekcie budżetu 
oraz budżecie Gminy na 2018 r. uwzględniono dotację w wysokości 203 376 zł. 
Kwota ta została skalkulowana na podstawie danych przekazanych przez 
pracownika na stanowisku ds. oświaty z uwzględnieniem prognozowanej liczby 
dzieci (152) i stawki z roku 2017 (1 338 zł). 

(akta kontroli str. 77-82) 

W 2018 r. środki dotacji w łącznej kwocie 220 570 zł były przekazywane na 
rachunek Gminy w dziewięciu ratach, z tego jednej stanowiącej 33,3% środków 
dotacji (27.04.) oraz w ośmiu równych transzach w wysokości stanowiącej po 8,3% 
środków dotacji (w terminie do 15-go każdego miesiąca w okresie od maja do 
grudnia).  

(akta kontroli str. 160, 183) 

Środki dotacji, po ich wpływie na rachunek Gminy, były przekazywane na rachunki 
bankowe czterech szkół publicznych w dziewięciu ratach w terminie od jednego do 
pięciu dni roboczych od ich wpływu na rachunek Gminy, w tym w kwotach łącznych 
szkołom:  

 w Postominie – 120 476 zł,  

 w Jarosławcu – 53 091 zł,  

 w Pieszczu – 28 667 zł,  

 w Staniewicach – 15 596 zł. 
(akta kontroli str. 160-178) 

Wójt wyjaśnił, że podziału środków z dotacji na zadanie w zakresie wychowania 
przedszkolnego dokonano pomiędzy placówki publiczne, proporcjonalnie do planu 
wydatków danej jednostki w rozdziale 80103. 

(akta kontroli str. 77-82) 

Środki dotacji na wychowanie przedszkolne zostały wykorzystane na wydatki 
bieżące, tj. zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
W 2018 r. w dziale 801, rozdziale 80103 ponoszone były tylko wydatki bieżące, 
które wyniosły łącznie 1 619 229 zł i zostały sfinansowane ze środków dotacji na 
kwotę 217 830 zł (w 13,5%) i środków własnych Gminy – 1 401 399 zł (86,5%).  

(akta kontroli str. 38-39) 

Prawidłowość wykorzystania przekazanych środków z dotacji przez jednostki 
oświatowe była nadzorowana poprzez analizę i weryfikację zestawień dotyczących 
wydatków sfinansowanych tymi środkami, składanych przez jednostki oświatowe.  

(akta kontroli str. 77-82, 179-182) 

Roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji, sporządzone zgodnie z wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 grudnia 2017 r. 
w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego16, zostało przekazane Wojewodzie 24.01.2019 r., tj. w terminie 
określonym w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia.    (akta kontroli str. 186-191) 

                                                      
16 Dz.U.  poz. 2425. 
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Gmina wykazała w rocznym rozliczeniu: 
a) dane dotyczące liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, 
korzystających z wychowania przedszkolnego: 

 uwzględnionej do naliczenia dotacji (161) oraz liczby uczniów, którzy w roku 
budżetowym kończą 5 lat lub mniej, zgodnie z danymi zawartymi w SIO na 
30.09.2017 r.  

 w placówkach prowadzonych przez Gminę oraz w placówkach, dla których Wójt 
jest organem rejestrującym (155), zgodnie z danymi zawartymi w SIO na 
30.09.2018 r., 

b) kwotę dotacji wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem do końca 2018 r. – 
217 830 zł oraz kwotę dotacji niewykorzystanej – 2 740 zł. 
Niewykorzystane środki (2 740 zł) zostały zwrócone na rachunek 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego17 31.12.2018 r. 

(akta kontroli str. 188-193) 

1.2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”18 

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę naborem wniosków o dofinansowanie 
zadań w ramach Programu rozwoju dróg, Gmina 15.09.2017 r. złożyła w ZUW 
wniosek o dotację w kwocie 3 000 000 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa 
drogi gminnej nr 160064Z na odcinku Staniewice-Wilkowice”, zawierający 
wymagane elementy określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu 
terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg pisemnych i gminnych19.  

(akta kontroli str. 194-208) 

We wniosku określono, że zadanie zostanie zrealizowane w okresie od marca do 
listopada 2018 r., koszt zadania wyniesie 6 563 278 zł (z tego koszty kwalifikowane 
6 307 205 zł), a wkład własny 3 307 205 zł, tj. 52,4% kosztów kwalifikowanych. 
W ujęciu rzeczowym zadanie miało polegać na przebudowie drogi o długości 
3 065 m, m.in. poprzez wykonanie:  

 jezdni o szerokości 5,5 m z nawierzchni bitumicznej (długość 3 065 m),  

 poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m z destruktu bitumicznego 
(powierzchnia 2 850 m²),  

 chodników o szerokości 2 m (długość 1 640 m),  

 trzech zatok autobusowych o szerokości 3 m oraz dwóch wiat przystankowych,  

 zjazdów na odcinkach szlakowych o nawierzchni bitumicznej i zjazdów 
w miejscowościach o nawierzchni z kostki brukowej,  

 parkingu z dziewięcioma miejscami postojowymi przy świetlicy wiejskiej 
w Wilkowicach, 

 robót oczyszczania i profilowania istniejących rowów drogowych, 

 remontu przepustów pod zjazdami oraz jezdnią i odwodnienia projektowanych 
wpustów deszczowych oraz istniejących rowów drogowych, 

 wycinki drzew i obsiania trawą projektowanych zieleni, 

 przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej. 
Dane dotyczące zadania przedstawione we wniosku były zgodne z kosztorysem 
inwestorskim i projektem budowlanym.  

(akta kontroli str. 7-8, 194-216) 

                                                      
17 Dalej: ZUW. 
18 Dalej: Program rozwoju dróg. 
19 Dz.U. z 2018 r. poz. 740, ze zm. 
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W wyniku oceny dokonanej przez Komisję powołaną przez Wojewodę wniosek 
uzyskał ogółem 27,5 pkt i został ujęty na pierwszym miejscu, zatwierdzonej przez 
Wojewodę, ostatecznej listy rankingowej z 30.11.2017 r., która stanowiła podstawę 
do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących 
realizacji przebudowy drogi gminnej. Decyzją Wojewody z 9.04.2018 r. Gminie 
przyznano dotacje celową na realizację zadania w kwocie 3 000 000 zł. 

(akta kontroli str. 217-224, 252-254) 

Umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej numer 160064Z na odcinku Wilkowice-Staniewice” 

została zawarta z Wojewodą 31.07.2018 r. 
(akta kontroli str. 225-234) 

Dochody w wysokości 3 000 000 zł z tytułu dotacji celowej oraz wydatki 

zwiększające wartość zadania o kwotę 3 000 000 zł (do kwoty 6 563 278 zł) na jego 

realizację wprowadzone zostały do projektu budżetu i WPF na podstawie 

ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie z 30.11.2017 r.  

(akta kontroli str. 77, 80, 219) 

Wykonawca inwestycji20 oraz podmiot pełniący nadzór inwestorski21 zostali wybrani 
w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych22 (w trybie przetargu nieograniczonego). 

(akta kontroli str. 278-303, 328-331, 358-405) 

Udzielając zamówienia na roboty budowlane w celu przebudowy drogi gminnej Wójt, 
zgodnie z art. 20a ust. 4 Pzp, zapewnił udział co najmniej dwóch członków komisji 
przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia, tj. kierownika 
Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji w Urzędzie oraz podinspektora ds. 
budownictwa w tym referacie. 

(akta kontroli str. 362-405, 470-473) 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie 
realizacji przebudowy drogi gminnej oraz usługi nadzoru nad tymi robotami 
Zamawiający wezwał Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2 Pzp (przed udzieleniem 
zamówienia) do złożenia m.in. odpisu z właściwego rejestru (KRS lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), tj. dokumentów, które sam mógł 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.  
Zgodnie z art. 26 ust. 6 Pzp wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne23.  

(akta kontroli str. 278-285, 332-357, 362-369) 

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia24, 
dotyczącej zarówno robót budowlanych jak i usług pełnienia nadzoru 
inwestorskiego, zamawiający mógł wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego 
otwarto likwidację lub wykonawcę w stanie upadłości. Na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia, wynikających z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, zamawiający mógł 

                                                      
20 Dalej: Wykonawca. 
21 Dalej: Inspektor nadzoru. 
22 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: Pzp. 
23 Dz.U. z 2017 r. poz. 570, ze zm. 
24 Dalej: SIWZ. 
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żądać złożenia dokumentu wskazanego w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia25, 
tj. odpisu z właściwego rejestru (KRS lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej). Zgodnie z § 10 pkt 1 rozporządzenia w przypadku 
wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 2, § 5 i § 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie wskazane dokumenty z baz danych. W związku z tym, że wykonawcy 
w postępowaniu na roboty budowlane oraz na usługi pełnienia inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie wskazali dostępności dokumentu w formie elektronicznej pod 
określonym adresem internetowym bazy danych zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 
2 ustawy Pzp, zażądał złożenia odpisu z właściwego rejestru. 

(akta kontroli str. 465-469) 

W postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługi pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi gminnej ustalone warunki udziału, 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (pkt 6.2 SIWZ) określały 
konieczność wykazania przez oferenta wykonania usług polegających na kierowaniu 
lub nadzorowaniu dwóch robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi i jednej 
roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (z załączeniem dowodów 
potwierdzających należyte wykonanie tych usług) w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert.  
Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ws. dokumentów, w celu potwierdzenia 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać 
wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

(akta kontroli str. 278-285, 304-327) 

Wójt wyjaśnił, że w tym postępowaniu mając świadomość, że okres realizacji robót 
budowlanych na przebudowę dróg wymaga dłuższego czasu, zamawiający uznał, 
że okres trzech lat na wykazanie dwóch usług nadzoru inwestorskiego może być 
zbyt krótki. Chcąc umożliwić złożenie oferty jak największej ilości wykonawców, Wójt 
zdecydował o wydłużeniu okresu, w którym wykonawca świadczył usługi pełnienia 
nadzoru inwestorskiego. Korzystając z przepisu § 2 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia 
ws. dokumentów, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający mógł dopuścić, 
aby wykaz usług, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, dotyczył usług 
wykonywanych w okresie dłuższym niż trzy lata przed upływem terminu składania 
ofert.         (akta kontroli str. 465-469) 

Umowa z Wykonawcą zawarta 13.02.2018 r. przewidywała wykonanie w terminie do 
31.10.2018 r. następujących zadań: 

 nr 1 - przebudowy drogi gminnej o łącznej długości 3 065 m wraz z siecią 
kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym (zadanie objęte 
dofinansowaniem z budżetu państwa),  

 nr 2 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice (zadanie 
finansowane w całości ze środków własnych Gminy). 

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono w kwocie 8 659 693 zł brutto, w tym za 
wykonanie zadania nr 1 – 7 808 170 zł brutto, a zadania nr 2 – 851 523 zł brutto. 

(akta kontroli str. 384-405) 

                                                      
25 Dz.U. z 2016 r. poz.1126, ze zm.; dalej: rozporządzenie ws. dokumentów. 
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W umowie z Wykonawcą zostały dokonane dwie zmiany:  

 aneksem nr 1 z 25.10.2018 r. - wyznaczono nowy termin wykonania przebudowy 
drogi do 9.11.2018 r., z powodu opóźnienia w uzyskaniu zezwolenia na wycinkę 
drzew przy realizacji zadań, 

 aneksem nr 2 z 5.11.2018 r. - w związku z prowadzeniem robót dodatkowych 
przy realizacji zadań ustalono zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 
8 708 667 zł brutto (tj. o 48 974 zł), w tym wynagrodzenia za wykonanie zadania 
nr 1 – 7 846 074 zł brutto (wzrost o 37 904 zł), zadania nr 2 – 862 593 zł (wzrost 
o 11 070 zł). 

(akta kontroli str. 406-427) 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew został złożony do Starostwa 
Powiatowego w Sławnie 18.01.2018 r., tj. przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. 
Jednakże Starosta Sławieński po przeprowadzonych oględzinach nałożył na Wójta 
2.02.2018 r. obowiązek przedłożenia zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie26 na czynności podlegające zakazom w stosunku do 
gatunków chronionych, występujących na drzewach zgłoszonych do usunięcia. 
Wniosek na wydanie takiego zezwolenia został złożony do RDOŚ 23.02.2018 r. oraz 
uzupełniony 30.03.2018 r. RDOŚ wydał stosowne zezwolenie 24.04.2018 r. oraz 
postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji na usunięcie drzew 
5.06.2018 r. Starosta Sławieński decyzją z 6.06.2018 r. wydał zezwolenie na 
usunięcie drzew w ramach realizacji przebudowy drogi gminnej. 

(akta kontroli str. 406-411) 

Wójt wyjaśnił m.in., że postanowienie w sprawie nałożenia na Gminę obowiązku 
przedłożenia Staroście Sławieńskiemu zezwolenia na wycinkę drzew, na których 
występują gatunki chronione wynikało z faktu, iż na niektórych drzewach 
stwierdzono występowanie odnożycy kępkowej i wabnicy kielichowatej, które są 
porostami objętymi ochroną. W celu złożenia wniosku o ww. zezwolenie należało 
ponownie przeprowadzić oględziny wszystkich 99 drzew, poprawnego rozpoznania 
gatunków i ilości porostów występujących na danym drzewie oraz wykonanie 
dokumentacji fotograficznej drzew i porostów. Prace te wymagały przebywania wielu 
godzin w terenie. Wniosek do RDOŚ na odstępstwa od zakazów obowiązujących 
w stosunku do roślin i grzybów objętych ochroną wymagał uzupełnień, gdyż 
22.03.2018 r. pracownicy RDOŚ Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu przy 
okazji wykonywania innych obowiązków przeprowadzili weryfikację poprawności 
rozpoznania gatunków chronionych. Uzupełnienie złożonego wniosku nastąpiło 
30.03.2018 r.  

(akta kontroli str. 77, 81) 

Zmian umowy z Wykonawcą dokonano zgodnie z art. 144 Pzp, tj.: 

 w przypadku aneksu nr 1 - zmiany zostały przewidziane w SIWZ oraz § 14 ust. 1 
pkt 1 lit. b umowy z Wykonawcą, w którym określono, że zmiana terminu 
realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wydania lub opóźnień 
w wydaniu decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych, a także ich 
zmiany, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy (co było zgodne z art. 
144 ust. 1 pkt 1 Pzp), 

 w przypadku aneksu nr 2 - łączna wartość zmian, wynikająca z konieczności 
wykonania robót dodatkowych była mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp oraz mniejsza od 15% wartości 
zamówienia, określonej pierwotnie w umowie i wyniosła 0,57% tej wartości (co 

                                                      
26 Dalej: RDOŚ. 
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było zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp oraz postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 6 
umowy). 

(akta kontroli str. 225-234, 406-427) 

Zmiana zakresu wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych została 
wcześniej zgłoszona Wojewodzie (pismem z 29.10.2018 r.), zaś zmieniony 
harmonogram wydatków, uwzgledniający zaakceptowane zmiany umowy 
z Wykonawcą, został przesłany ZUW pismem z 27.11.2018 r. 

(akta kontroli str. 255-267) 

Umowa z Inspektorem nadzoru zawarta 3.04.2018 r. przewidywała pełnienie 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową drogi 
gminnej za wynagrodzeniem 43 050 zł brutto, z tego zadania nr 1 – 25 000 zł brutto 
i zadania nr 2 – 18 050 zł brutto. 

(akta kontroli str. 328-331) 

Aneksem z 21.12.2018 r. zmieniono umowę (z 31.07.2018 r.) o dofinansowanie 
realizacji przebudowy drogi gminnej środkami pochodzącymi z budżetu państwa 
i określono m.in.: kwotę dofinansowania – 3 000 000 zł (41,07% całkowitego kosztu 
zadania), wysokość środków własnych Gminy - 4 305 335 zł, całkowity koszt 
zadania – 7 305 335 zł. Bez zmian pozostały: termin realizacji zadania (od 1.03 do 
31.12.2018 r.) oraz termin przekazania Wojewodzie sprawozdania z wykorzystania 
dotacji (do 31.01.2019 r.). 

(akta kontroli str. 225-234, 269-276) 

Wójt składał miesięczne informacje, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 10 umowy 
zawartej z Wojewodą (z 31.07.2018 r.) za okres od lipca do grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 428-464) 

Zgodnie z terminami określonymi w umowie Gmina: 

 zrealizowała roboty budowlane w zakresie realizacji zadania objętego 
dofinansowaniem (9.11.2018 r.), 

 złożyła 30.11.2018 r. wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 3 000 000 zł 
(wnioskowane środki Gmina otrzymała 17.12.2018 r.), 

 złożyła sprawozdanie z realizacji dotowanego zadania (31.01.2019 r.).  
Do zakończenia kontroli NIK Wojewoda nie zgłosił uwag do sprawozdania Gminy.  

(akta kontroli str. 476-491) 

Za wykonanie przebudowy drogi gminnej Gmina dokonała zapłaty na rzecz: 

 Wykonawcy - w łącznej kwocie 7 846 074 zł, na podstawie faktur wystawionych: 
7.08.2018 r. (4 255 754 zł), 19.10.2018 r. (985 375 zł) oraz 30.11.2018 r. 
(2 634 945 zł); faktury opłacono odpowiednio:13.09, 13.11. i 21.12.2018 r.; 

 Inspektora nadzoru – w kwocie 25 000 zł (21.12.2018 r.), na podstawie faktury 
z 3.12.2018 r.  

Operacje finansowe dotyczące przebudowy drogi były księgowane na 
wyodrębnionej ewidencji księgowej (na koncie analitycznym do konta 130 
„Rachunek bieżący jednostki”: 130 600-60016-6050-1-1-12-1-00017-Przebud. drogi 
gminnej na odc. Staniewice-Wilko). 

(akta kontroli str. 492-517) 

Koszt realizacji zadania wyniósł 7 871 074 zł, z czego 7 305 335 zł stanowiły koszty 
kwalifikowane, sfinansowane środkami dotacji z budżetu państwa w kwocie 
3 000 000 zł (41,1% ogólnej wartości) i środkami własnymi Gminy w kwocie 
4 305 335 zł (58,9%).  
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Efekt rzeczowy wykonanego zadania to 3 065 m przebudowanej drogi gminnej 
(z jezdnią z betonu asfaltowego) na odcinku Staniewice-Wilkowice wraz 
z kanalizacją deszczową i chodnikami z kostki brukowej. 

(akta kontroli str. 478-485, 514-517) 

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

Miesięczne informacje z realizacji przebudowy drogi gminnej, o których mowa w § 2 
ust. 3 pkt 10 umowy zawartej z Wojewodą, przedkładane ZUW przez Wójta, nie 
zawierały wszystkich wymaganych danych lub były składane nieterminowo, tj.: 

 informacja za lipiec 2018 r. została przekazana ZUW 20.08.2018 r., z 14 
dniowym opóźnieniem, 

 informacja za październik (z 5.11.2018 r.) nie zawierała wszystkich wymaganych 
danych, tj. w rubryce na str. 527 nie zamieszczono danych o aneksie zawartym 
z Wykonawcą 25.10.2018 r., 

 informacje za listopad i grudzień (z 5.12.2018 r. i 4.01.2019 r.) nie zawierały 
wszystkich wymaganych danych, tj. we właściwej rubryce na str. 5 nie 
zamieszczono danych o aneksach zawartych z Wykonawcą 25.10.2018 r. 
i 5.11.2018 r. 

(akta kontroli str. 225-234, 406-433, 446-464) 

Wójt wyjaśnił m.in, że informacja za lipiec 2018 r. została przekazana do ZUW 
20.08.2018 r., ponieważ umowa została podpisana 31.07.2018 r. i istniała 
wątpliwość czy jest obowiązek jej składania za lipiec. Pracownik odpowiedzialny za 
jej przygotowanie po powrocie z urlopu skontaktował się z ZUW, wyjaśnił wątpliwą 
kwestię i przesłał przedmiotową informację. Informacje za październik, listopad oraz 
grudzień 2018 r. w pozycji „Informacja o problemach przy realizacji zadania oraz 
o zawartych aneksach do umów zawartych z wykonawcami” nie zawierały zapisu 
o zawartych aneksach z Wykonawcą, a ich brak wynikał z przeoczenia.  
Wójt wyjaśnił ponadto, iż pomimo braku dokonania wpisu w części informacyjnej 
o problemach przy realizacji zadania, ZUW był na bieżąco informowany odrębnymi 
pismami, zarówno o zamiarze wprowadzenia zmian w zakresie robót jak 
i aktualizowanym wykazie wydatków kwalifikowanych. Informacja o przedłużeniu 
terminu wykonania prac przez Wykonawcę (aneks nr 1) nie została przekazana do 
ZUW z uwagi na brak wpływu na realizowaną umowę dotacyjną. Pomimo 
wprowadzonej zmiany w zakresie terminu realizacji umowy środki zostały 
wydatkowane w terminie i zadanie zostało rozliczone zgodnie z umową zawartą 
z Wojewodą.  

(akta kontroli str. 77, 81-82) 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań 
zapewniających rzetelne i terminowe sporządzanie informacji okresowych 
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, częściowo finansowanych środkami 
dotacji celowych z budżetu państwa. 

                                                      
27 „Informacja o problemach przy realizacji zadania oraz o zawartych aneksach do umów z wykonawcami”. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b 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 proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

Szczecin, dnia 15 marca 2019 r.  
 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 
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