
 
 

 
 

  

 
 

 

LSZ.410.001.04.2019 

P/19/001 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

3 
 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Darłowie1, 
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Radosław Głażewski Wójt Gminy2 od 28.11.2014 r. 
(akta kontroli str. 2-3) 

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 Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/16/2019 z  7 stycznia 2019 r. i nr LSZ/43/2019 z 15 lutego 2019 r. 

(akta kontroli str. 1, 309) 

 II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań: 

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

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

Zakres kontroli obejmował m.in.: 

 rzetelność złożonych wniosków o dofinansowanie,  

 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 Darłowo5, dla której Urząd jest jednostką pomocniczą, położona jest 
w województwie zachodniopomorskim, powiecie sławieńskim. Gmina jest gminą 
wiejską o pow. 269,5 km2, liczącą 8 000 mieszkańców. 
W 2018 r. dochody Gminy wyniosły 80 911,5 tys. zł, w tym dotacje z budżetu 
państwa 15 404,2 tys. zł, z czego dotacje na zadania własne (bieżące 
i inwestycyjne) stanowiły 3 609,1 tys. zł. Na zadania objęte kontrolą Gmina 
otrzymała z budżetu państwa 142,5 tys. zł na dofinansowanie wychowania 
przedszkolnego i 1 383 tys. zł na przebudowę drogi gminnej. Wydatki budżetu 
Gminy wyniosły ogółem 66 517,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 250, 251, 276, 277) 

                                                      
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. 
5 Dalej: Gmina. 
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IV. Ocena6 

Gmina wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczyła, otrzymane 
w 2018 r., dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych, 
związanych z wychowaniem przedszkolnym oraz przebudową drogi gminnej 
w miejscowości Barzowice (realizowaną w ramach programu wieloletniego „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”).  

Kwoty dotacji zostały prawidłowo ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu 
Gminy na 2018 r. Końcowe sprawozdania i rozliczenia finansowania dotowanych 
zadań zostały sporządzone rzetelnie i terminowo przekazane Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu7. 

Gmina uzyskała zakładany efekt rzeczowy dotowanego zadania inwestycyjnego. 
Przebudowano drogę gminną o długości 841 m w miejscowości Barzowice 
(wykonano nawierzchnię z kostki brukowej) wraz z kanalizacją deszczową 
i oświetleniem drogowym na całej długości drogi, przejściem dla pieszych 
o wyniesionej powierzchni i przebudowaną wiatą przystankową.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
- braku właściwego nadzoru Wójta Gminy Darłowo nad przebudową drogi gminnej, 
co związane było ze zbyt późnym podjęciem działań przez Gminę w celu uzyskania 
wymaganego zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi 
powiatowej i przedłużeniem okresu realizacji zadania o dwa miesiące (brak 
zezwolenia uniemożliwiał prowadzenie prac dotyczących kanalizacji deszczowej), 
- nieprzekazywania Wojewodzie w miesięcznych sprawozdaniach informacji 
o problemach przy realizacji zadania oraz aneksach zawartych z wykonawcą 
przebudowy drogi gminnej, mimo wymogu wynikającego z umowy 
o dofinansowanie. 

Zbyt późne uzyskanie przez Gminę wymaganego zezwolenia oraz 
nieprzekazywanie Wojewodzie wszystkich wymaganych informacji (w okresach 
miesięcznych) były działaniami nierzetelnymi. Jednak brak należytej staranności 
w wykonywaniu zadań przez Gminę nie miał wpływu na prawidłowe wykorzystanie 
środków 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 wychowania przedszkolnego8 

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

 publicznych: w Kopnicy, Słowinie, Starym Jarosławiu, 

 społecznych: w Dobiesławiu, Dąbkach, Jeżyczkach. 
(akta kontroli str. 7) 

Pismem z 10.10.2017 r. Wójt zawiadomił Kuratorium Oświaty w Szczecinie, że na 
terenie Gminy nie ma dzieci, którym nie zapewniono możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego. 

(akta kontroli str. 16) 

                                                      
6 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. 

7 Dalej: Wojewoda. 
8 Dalej: dotacja na wychowanie przedszkolne. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wojewoda przekazał 24.04.2018 r. jednostkom samorządu terytorialnego informację 
o podziale dotacji na wychowanie przedszkolne, z której wynikało, że Gminie 
przyznane zostały środki w kwocie 142 480 zł. 

(akta kontroli str. 22) 

W budżecie Gminy na 2018 r.9 dotacja 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 123 300 zł, a następnie w kwocie określonej 
w informacji Wojewody10. 

(akta kontroli str. 23-25, 28, 34-38) 

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2018-202811 dotacja na 
wychowanie przedszkolne została ujęta w wysokości ujętej w uchwale budżetowej 
Gminy na 2018 r. (z 22.12.2017 r.).  

(akta kontroli str. 39, 41-48) 

Środki dotacji na wychowanie przedszkolne zostały wykorzystane na wydatki 
bieżące, tj. zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  

(akta kontroli str. 261-262) 

W 2018 r. środki dotacji zostały przekazane na rachunek Gminy 27.04 w kwocie 
47 494 zł, stanowiącej 4/12 ogólnej kwoty przyznanej dotacji, a pozostałą część 
przekazano w równych transzach w wysokości 1/12 ogólnej kwoty, w terminie do 15-
go każdego miesiąca w okresie od maja do grudnia.  

(akta kontroli str. 49) 

Skarbnik Gminy Violetta Kolanek wyjaśniła, że środki pochodzące z dotacji zostały 
podzielone w równych częściach pomiędzy szkoły publiczne. Po uchwaleniu 
budżetu Gminy na 2018 r., dyrektorzy tych szkół zostali poinformowani o kwotach 
dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej, ze wskazaniem 
wielkości środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa. Szkoły 
niepubliczne, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, otrzymywały z budżetu Gminy 
dotację na każdego ucznia oddziału przedszkolnego, w wysokości 100% kwoty 
przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej.  

(akta kontroli str. 40, 86-91) 

Środki dotacji celowej, po ich wpływie na rachunek Gminy, były przekazywane 
szkołom wraz z środkami własnymi Gminy, na podstawie wniosków składanych 
comiesięcznie przez dyrektorów szkół. 

(akta kontroli str. 40, 50-85) 

W 2018 r. z budżetu Gminy w ramach rozdziału 80103 (działu 801) ponoszone były 
tylko wydatki bieżące, które wyniosły łącznie 1 112 511 zł. Wydatki te zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji na kwotę142 480 zł (stanowiącą 
12,8% kwoty wydatków poniesionych na wychowanie przedszkolne) i środków 
własnych Gminy – 970 031 zł (87,2%).  

(akta kontroli str. 245, 262-262) 

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji przez Gminę, sporządzone zgodnie ze 
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego 
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 

                                                      
9 Ustalonym uchwałą Nr XLIII.406.2017 Rady Gminy Darłowo z 22 grudnia 2017 r. 
10 Na podstawie zarządzenia Nr KW.0050.47.2018 Wójta Gminy Darłowo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2018 r. 
11 Uchwała Nr XLIII.407.2017 Rady Gminy Darłowo z 22 grudnia 2017 r. 



 

6 
 

wychowania przedszkolnego12, zostało przekazane Wojewodzie 16.01.2019 r., 
tj. w terminie określonym w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 92) 

Wykazane w rocznym rozliczeniu dane dotyczące liczby uczniów, którzy w roku 
bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania przedszkolnego, 
uwzględnionej do naliczenia dotacji (104) oraz liczby uczniów, którzy w roku 
budżetowym kończą 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania przedszkolnego 
w placówkach prowadzonych przez Gminę oraz w placówkach, dla których Wójt jest 
organem rejestrującym (106), były zgodne z danymi zawartymi w systemie 
informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2017 r. i 30.09.2018 r. 

(akta kontroli str. 94) 

1.2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”13 

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę naborem wniosków o dofinansowanie 
zadań w ramach Programu, Gmina złożyła 15.09.2017 r. w Zachodniopomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim14 wniosek o dotację w kwocie 1 398 138 zł na 
dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej 150003Z w miejscowości 
Barzowice”15, a następnie w związku z uwagami Przewodniczącej Komisji do oceny 
wniosków (powołanej przez Wojewodę), 12.10.2017 r. Gmina złożyła skorygowany 
wniosek 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 
powiatowych i gminnych16. 

(akta kontroli str. 98-115) 

We wniosku określono, że zadanie zostanie zrealizowane w okresie od maja do 
października 2018 r., koszt zadania wyniesie 2 818 788 zł, w tym koszt 
kwalifikowany 2 796 278 zł, a wkład własny stanowić będzie 1 398 140 zł, tj. 50% 
kosztów kwalifikowanych. W ujęciu rzeczowym zadanie polegało na przebudowie 
drogi o długości 841 m, m.in. poprzez wykonanie nawierzchni z kamiennej kostki 
granitowej brukowej, budowę chodnika o szerokości 2 m wzdłuż odcinka drogi 
o długości 497,35 m, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wymianę oświetlenia 
drogowego. 

(akta kontroli str. 105-106) 

Dane dotyczące zadania przedstawione we wniosku były zgodne z kosztorysem 
inwestorskim i projektem budowlanym.  

(akta kontroli str. 117) 

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję powołaną przez Wojewodę wniosek 
uzyskał ogółem 21,20 punktów i został ujęty na listach rankingowych 
zatwierdzonych przez Wojewodę – wstępnej z 13.11.2017 r. i ostatecznej 
z 30.11.2017 r. 

(akta kontroli str. 118-119) 

Pismem z 17.05.2018 r. Wójt zwrócił się do Wojewody z prośbą o akceptację: 
zmiany nawierzchni drogi planowanej do przebudowy z kostki kamiennej na 

                                                      
12 Dz.U. z 2017 r. poz. 2425.  
13 Dalej: Program. 
14 Dalej: ZUW. 
15 Dalej: zadanie. 
16 Dz.U. z 2018 r. poz. 740, ze zm. 
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betonową kostkę brukową, wykonania na części odcinka nawierzchni z bruku 
kamiennego pochodzącego z rozbiórki oraz możliwości doprojektowania, przy 
wejściu do kościoła, fragmentu nawierzchni z bruku kamiennego. Wójt wskazał, że 
długość i szerokość drogi nie zostaną zmienione. 

(akta kontroli str. 120) 

W odpowiedzi udzielonej 21.05.2018 r. Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Rozwoju Regionalnego ZUW wyraziła zgodę na projektowane zmiany. 

(akta kontroli str. 121) 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych17, w trybie przetargu nieograniczonego, wybrany został wykonawca 
zadania - KRĘŻEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy18. 

(akta kontroli str. 122-136) 

Umowa z Wykonawcą zawarta 28.05.2018 r. przewidywała wykonanie zadania nr 1 
– przebudowy drogi gminnej o łącznej długości 841,43 m wraz z siecią kanalizacji 
deszczowej i oświetleniem drogowym w terminie do 24.09.2018 r. (tj. zadania 
objętego dofinansowaniem z budżetu państwa) oraz zadania nr 2 – budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 890,53 mb w terminie do 16.07.2018 r. 
(zadanie finansowane ze środków własnych Gminy). 
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na 3 256 191 zł brutto, w tym za wykonanie 
zadania nr 1 – 2 788 666 zł brutto (2 267 208 zł netto), a zadania nr 2 – 467 525 zł 
brutto (380 102 zł netto). 

(akta kontroli str. 137-157) 

W umowie zawartej z Wykonawcą zostały dokonane dwie zmiany: aneksem nr 1 
z 12.06.2018 r. wpisano nowego kierownika robót elektrycznych oraz aneksem nr 2 
z 24.09.2018 r. wyznaczono nowy termin wykonania zadania nr 1 – do 20.11.2018 r. 
Jako podstawę dokonania zmian wskazano art. 144 ust. 1 pzp oraz § 14 ust. 6 
umowy19 w pierwszym przypadku i § 14 ust. 2 pkt 3 umowy20 w drugim przypadku.  

(akta kontroli str. 152, 153, 158-159) 

Wniosek o zmianę terminu złożony przez Wykonawcę w Urzędzie 23.08.2018 r. 
uzasadniano niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jakie wystąpiły podczas 
realizacji zadania oraz brakiem wymaganego zezwolenia na umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym, uniemożliwiającego prowadzenie prac dotyczących 
kanalizacji deszczowej pod drogą powiatową, zlokalizowaną w Barzowicach. 
Okoliczności przedstawione w uzasadnieniu wniosku zostały potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

(akta kontroli str. 160, 168) 

Wykonawca składał w Urzędzie pisemne informacje o niekorzystnych warunkach 
pogodowych powodujących konieczność przerwania robót. W informacji 
z 19.07.2018 r. powiadomiono o wystąpieniu w dniach 11-18.07.2018 r. 
intensywnych opadów deszczu, które spowodowały zniszczenie już wykonanych 
prac i przerwanie robót. Uszkodzeniu uległy warstwy konstrukcyjne drogi, ustawione 
krawężniki oraz kanalizacja biegnąca pod drogą. Wskazano, że konieczne prace 

                                                      
17 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: pzp. 
18 Dalej: Wykonawca. 
19 Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie złożonym przez Wykonawcę 

(…) wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. 
20 Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku gdy wystąpią szczególne 

warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (…). Wydłużenie czasu trwania 
umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi 
wpis do dziennika budowy i wewnętrznego dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 
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naprawcze obejmą ponowne położenie warstw konstrukcyjnych oraz ich 
zagęszczenie, odtworzenie ustawienia krawężników, wykonanie nowych ław 
betonowych, mechaniczne czyszczenie kolektora, wypustów deszczowych oraz 
przykanalików z materiału naniesionego ze zniszczonego fragmentu drogi. 
W informacji z 16.08.2018 r. zgłoszono konieczność przerwania robót i ograniczenia 
czasu pracy na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. ze względu na wysokie 
temperatury przekraczające 30 stopni.  
Wystąpienie zgłoszonych szkód oraz warunków atmosferycznych było każdorazowo 
potwierdzane przez inspektora nadzoru oraz Głównego specjalistę ds. inwestycji, 
planowania przestrzennego i uzdrowiska w Urzędzie. Pismem z 10.08.2018 r. 
Wykonawca zawiadomił Gminę o zakończeniu robót związanych z naprawą szkód 
spowodowanych deszczami w dniach 11-18.07.2018 r. 

(akta kontroli str. 169-170, 182) 

Wpisy w dzienniku budowy dokonane w lipcu i sierpniu 2018 r. nie zawierały wpisów 
o wstrzymaniu robót w związku z warunkami atmosferycznymi. 

(akta kontroli str. 171-179) 

Wójt wyjaśnił, że mimo niewykonania obowiązku określonego w § 14 ust. 2 pkt 3 
umowy postanowił uwzględnić prośbę dotyczącą zmiany terminu wykonania 
przedmiotu umowy, ponieważ Wykonawca na bieżąco przedkładał informacje 
o skutkach niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Gminy, szczegółowo opisujące 
zaistniałe zdarzenia oraz przedkładał meteogramy. Przerwy w wykonywaniu robót, 
okresy pracy w niepełnym wymiarze czasu oraz prace związane z usuwaniem 
zniszczeń Wójt oszacował na 5 tygodni. 

(akta kontroli str. 181) 

Umowa o dofinansowanie przebudowy drogi środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa zawarta 24.08.2018 r. pomiędzy Wojewodą a Gminą Darłowo określała 
m.in. kwotę dofinansowania - 1 383 042 zł, wysokość środków własnych Gminy na 
realizację zadania - 1 383 043 zł, całkowity koszt zadania – 2 766 085 zł, termin 
realizacji zadania od 1.05 do 31.12.2018 r., termin przekazania sprawozdania 
z wykorzystania dotacji do 31.01.2019 r. 

(akta kontroli str. 190-199) 

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych 20.11.2018 r. Protokół 
z odbioru końcowego robót został sporządzony 28.11.2018 r.  

(akta kontroli str. 200, 205) 

Za wykonanie zadania nr 1 Wykonawca wystawił faktury: 27.08.2018 r. na kwotę 
1 533 766 zł i 28.11.2018 r. na 1 254 900 zł, które zostały zapłacone odpowiednio 
18.09 i 13.12.2018 r. 

(akta kontroli str. 206-211) 

Wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 1 383 042 zł Wójt przekazał ZUW 7.11.2018 r., 
a wnioskowane środki wpłynęły na rachunek Gminy 22.11.2018 r.  

(akta kontroli str. 212-216, 222) 

Przekazanie wniosku i wypłata środków były dokonane w terminach określonych 
w umowie o dofinansowanie. Operacje finansowe dotyczące przebudowy drogi były 
wyodrębnione w ewidencji księgowej, stosownie do zarządzenia Wójta 
z 22.11.2018 r. 

(akta kontroli str. 223, 224) 

Koszt realizacji zadania wyniósł 2 788 665,91 zł, z czego 2 766 085,50 zł stanowiły 
koszty kwalifikowane, sfinansowane środkami dotacji z budżetu państwa w kwocie 
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1 383 042 zł (stanowiącej 50% ogólnej wartości zadania) i środkami własnymi 
Gminy w kwocie 1 383 043,50 zł (50%).  
Efekt rzeczowy wykonanego zadania to 841 m drogi gminnej z kostki brukowej 
o powierzchni 5 537 m2 wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym na 
całej długości drogi, przejściem dla pieszych o wyniesionej powierzchni 
i przebudowaną wiatą przystankową.  

(akta kontroli str. 226-227) 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Wójt przekazał Wydziałowi Infrastruktury, 
Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW 15.01.2019 r., tj. w terminie określonym 
w umowie o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 225) 

Do zakończenia kontroli NIK Wojewoda nie zgłosił uwag do sprawozdania Gminy. 

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

1) Brak właściwego nadzoru Wójta nad przebudową drogi gminnej. Ze względu na 
późne podjęcie działań przez Gminę w celu uzyskania wymaganego zezwolenia na 
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej, przedłużono okres 
realizacji zadania o dwa miesiące. Brak zezwolenia uniemożliwiał Wykonawcy 
prowadzenie prac dotyczących kanalizacji deszczowej pod drogą powiatową 
zlokalizowaną w Barzowicach.  

Wniosek Wójta o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie 
drogowym drogi powiatowej (na terenie dz. nr 101 w obrębie ewidencyjnym 
Barzowice), tj. rurociągu kanalizacji deszczowej, został złożony w Starostwie 
Powiatowym 9.10.2018 r., a więc po terminie zakończenia zadania określonym 
pierwotnie w umowie z Wykonawcą na 24.09.2018 r. Zezwolenie wydane 
10.10.2018 r. (z up. Zarządu Powiatu) zostało przekazane Urzędowi 12.10.2018 r.  

(akta kontroli str. 186-189) 

Wójt wyjaśnił, że późne wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia 
warunkującego realizację zadania było spowodowane absencją chorobową 
i urlopową odpowiedzialnego pracownika i przeoczeniem spowodowanym dużą 
liczbą spraw obciążających tego pracownika po jego powrocie do pracy. Wójt 
podkreślił, że ze względu na niewielkie zatrudnienie w Urzędzie nie było możliwości 
zapewnienia odpowiedniego zastępstwa.  

(akta kontroli str. 181) 

NIK nie podziela argumentacji. Wójt, jako kierownik Urzędu oraz organ wykonawczy 
Gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłową 
gospodarkę finansową Gminy, prowadzoną na podstawie uchwały budżetowej, 
w tym za terminową realizację zadań. 
Ponadto w drugim aneksie, zawartym z Wykonawcą 24.09.2018 r., wskazano jako 
podstawę jego zawarcia zapisy § 14 ust. 2 pkt 3 umowy pierwotnej (z 28.05.2018 r.), 
w której przewidziano, że zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy mogła 
nastąpić, gdy wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych. W związku z pismem Wykonawcy z 10.08.2018 r., 
w którym zawiadomił Gminę o zakończeniu robót związanych z naprawą szkód 
spowodowanych nawalnymi deszczami w dniach 11-18.07.2018 r., jedynym 
powodem aneksowania umowy 24.09.2018 r. był brak uzyskania przez Gminę 
niezbędnego zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym 
drogi powiatowej. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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2) Nieprzekazywanie Wojewodzie rzetelnych informacji o problemach przy realizacji 
przebudowy drogi oraz aneksach zawartych z Wykonawcą, mimo wymogu 
wynikającego z układu „Informacji miesięcznych o zaawansowaniu realizacji 
zadania”, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie, zawartej 
z Wojewodą. 
W trakcie realizacji zadania dwukrotnie aneksowano umowę z Wykonawcą oraz 
wystąpiły problemy związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
i brakiem zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi 
powiatowej, uniemożliwiającego prowadzenie prac związanych z kanalizacją 
deszczową pod drogą powiatową, zlokalizowaną w Barzowicach. 

(akta kontroli str. 152, 153, 158-159, 160, 279-298) 

Wójt wyjaśnił, że informacje miesięczne były sporządzane zgodnie z danymi 
zawartymi w załączniku nr 2 do umowy, określającymi rodzaje robót wykonywanych 
w ramach realizacji zadania, daty ich realizacji oraz wartości finansowej realizacji 
zadania, w tym wydatków kwalifikowanych, wymienionych w wykazie 
wykonywanych elementów objętych dofinansowaniem, do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego przekazanie informacji. Informacje miesięczne były sporządzane 
w celu kontroli zaawansowania robót i terminowości realizacji zadania zgodnie 
z umową o dofinansowanie. Ponieważ przedmiotowe zadanie było realizowane 
zgodnie z tą umową, Gmina nie wnioskowała do Wojewody o przedłużenie terminu 
realizacji umowy. Zaistniałe w trakcie realizacji zadania problemy, tj. opóźnienia 
spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi i opóźnienia w uzyskaniu 
niezbędnych decyzji nie miały negatywnego wpływu na realizację umowy 
o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą i Wojewodą. Pracownik Urzędu 
w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem ZUW opisywał problemy zaistniałe 
w trakcie realizacji umowy i po ustaleniu, że nie stanowią zagrożenia dla realizacji 
umowy o dofinansowanie, przekazywał informację miesięczną bez opisywania 
ww. zdarzeń. 

(akta kontroli str. 279-298, 300-301) 

Zaniedbanie Gminy w zakresie uzyskania wymaganej decyzji oraz 
nieprzekazywanie Wojewodzie wszystkich wymaganych informacji (w okresach 
miesięcznych) były działaniami nierzetelnymi. Jednak brak należytej staranności 
w wykonywaniu zadań przez Gminę nie miał wpływu na prawidłowe wykorzystanie 
dotacji z budżetu państwa i realizację dotowanego zadania. Protokół z odbioru 
końcowego robót sporządzono 28.11.2018 r., a sprawozdanie z wykorzystania 
dotacji wraz z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
Gmina przedłożyła ZUW 15.01.2019 r. Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą, 
termin realizacji zadania określono od maja 2018 r. do 31.12.2018 r., a przedłożenie 
sprawozdania z wykorzystania dotacji i jej rozliczenie do 31.01.2019 r. 

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 skuteczny nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez komórki 
Urzędu w zakresie przygotowywania formalno-prawnego realizowanych 
przedsięwzięć oraz sporządzania sprawozdań określonych w umowach 
o dofinansowanie. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

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



 

11 
 

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 

Kontroler 

 

  

Sławomir Żudro 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 
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