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I. Dane identyfikacyjne 
P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  

 

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock1  

 

Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka, od 13 grudnia 2010 r.  

 

Art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

Paweł Piotrowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/29/2019 z 15 stycznia 2019 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-7) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania dotacji na dofinansowanie 
realizacji projektu pn. ,,Budowa trasy północno–zachodniej miasta Płocka”3, 
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014–20204, przy uwzględnieniu kryteriów: 
rzetelności, legalności i gospodarności. 

Ocenie podlegała w szczególności: zgodność realizacji Projektu z założeniami 
merytorycznymi oraz harmonogramem, wydatkowanie i rozliczenie dotacji oraz 
osiągnięcie zakładanych efektów i rezultatów Projektu. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Miasto Płock jest gminą miejską na prawach powiatu realizującą zadania własne 
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone ustawami. 

IV. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Miasto Płock 
w 2018 r. dotacji na realizację projektu pn. ,,Budowa trasy północno–zachodniej 
miasta Płocka” wspófinansowanego z RPO WM 2014–2020.  

Miasto Płock zakończyło rzeczową realizację Projektu. Realizacja przedsięwzięcia 
odbywała się zgodnie z założeniami merytorycznymi określonymi we wnioskach 
o dofinansowanie Projektu oraz w harmonogramach rzeczowo-finansowych. Na 
koniec 2018 r. osiągnięto zakładane wskaźniki produktu. W 2018 r. zrealizowano 
wydatki w kwocie równej kwocie przyznanych środków, tj. 41 331,9 tys. zł. 
Realizacja Projektu przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych przez niego celów, 
tj. m.in.: do bezkolizyjnego wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza miasto Płock 
w kierunku północnym (Włocławek, Toruń) oraz umożliwienie dojazdu do terenów 
Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego i terminala towarowego Polskiego 

                                                      
1 Dalej także: Urząd lub Beneficjent. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
3 Dalej także: Projekt. 
4 Dalej również: RPO WM 2014-2020. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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Koncernu Naftowego Orlen od strony drogi krajowej nr 60 (Warszawa, Ciechanów), 
z pominięciem terenów zabudowanych.  

V. Wyniki kontroli 
1. W okresie objętym kontrolą gmina Miasto Płock realizowała projekt pn. ,,Budowa 
trasy północno-zachodniej miasta Płocka” współfinansowany z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego6 w ramach RPO WM 2014-2020. Dofinansowanie 
Projektu odbywało się na podstawie umowy nr RPMA.07.01.00-14-6539/16-00 
zawartej 30 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą 
Miasto Płock. Według umowy całkowita wartość Projektu wynosiła 164 562,7 tys. zł, 
w tym dofinansowanie (dotacja) z EFRR – 129 801,1 tys. zł. Zakończenie rzeczowe 
i finansowe projektu przewidziano na 31 sierpnia 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 8-32) 

Do ww. umowy zawarto trzy aneksy7. Zarówno do umowy o dofinansowanie 
Projektu jak i do kolejnych aneksów Beneficjent przedstawiał wymagane załączniki, 
tj. wnioski o dofinansowanie projektu, harmonogramy płatności oraz harmonogramy 
rzeczowo-finansowe. Zgodnie z ostatnim z aneksów nr RPMA.07.01.00-14-6539/16-
3 z dnia 14 stycznia 2019 r., całkowita wartość projektu uległa zmniejszeniu do 
kwoty 99 222,1 tys. zł, w tym dofinansowanie środkami EFRR do kwoty 
77 261,2 tys. zł, natomiast zakończenie rzeczowe i finansowe projektu ustalono na 
31sierpnia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 33-80, 86-134, 144-199, 201-202) 

Przyczyną zmniejszenia całkowitej wartości Projektu, w tym dofinansowania z EFRR 
były oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych oraz brak konieczności wykonania robót uzupełniających 
dodatkowych i zamiennych. 

(dowód: akta kontroli str. 33-80, 74-75, 133-134, 197-199, 225-226) 

Przesunięcie terminu zakończenia projektu, mimo zrealizowania rzeczowego 
zakresu robót, spowodowane było tym, iż Beneficjent nie mógł zapłacić 
wykonawcom za wykonane i odebrane roboty, z  uwagi na niezakończone 
procedury rozliczeń finansowych pomiędzy wykonawcą, a jego podwykonawcami. 
Wypłata wynagrodzenia wykonawcy, jest bowiem uwarunkowana uprzednim 
przedstawieniem przez wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. 

(dowód: akta kontroli str. 197) 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych8 przekazała na realizację Projektu dotacje w wysokości ogółem 71 401,9 
tys. zł, z tego: 

 30 070,0 tys. zł w 2017 r.; 

 41 331,9 tys. zł w 2018 r., tj. 100% środków przyznanych na podstawie 
wniosków o płatność złożonych przez Beneficjenta.  

Całość dofinansowania w 2018 r. została wypłacona w formie refundacji wcześniej 
poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z realizacją Projektu. 
Do refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. pozostaje kwota 5 859,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 227-305) 

                                                      
6 Dalej: EFRR. 
7 Aneksy: z 14 września 2017 r., 21 sierpnia 2018 r. oraz z 14 stycznia 2019 r. 
8 Samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego, pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej we 
wdrażaniu RPO WM na lata 2014-2020, działająca w Imieniu Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa 
Mazowieckiego)., dalej: MJWPU. 
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2. Realizacja Projektu odbywała się zgodnie z założeniami określonymi we 
wnioskach o dofinansowanie oraz harmonogramach rzeczowo-finansowych. 
Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka obejmowała realizacje dwóch 
zadań (odcinków), tj.: 

 budowę trasy na odcinku od węzła ,,Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła 
,,Bielska”; 

 budowę trasy na odcinku od węzła ,,Bielska” do węzła ,,Długa”.  

Odbiór robót w ramach pierwszego zadania nastąpił 18 maja 2018 r. Komisja 
odbiorowa9, zgodnie z dwoma protokółami końcowego odbioru robót, stwierdziła, że 
odebrane roboty budowlane wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego10 dwoma 
decyzjami nr 1014/2018 i 1016/2018 z 19 lipca 2018 r. wydał Prezydentowi Miasta 
Płocka pozwolenie na użytkowanie pierwszego odcinka trasy. Zgodnie z protokołem 
końcowego odbioru robót, czynności odbioru drugiego zadania zakończono 19 
września 2018 r. Komisja odbiorowa11 stwierdziła, że roboty budowlane wykonano 
zgodnie z m.in. zatwierdzonym projektem budowlanym. MWINB decyzją nr 
1450/2018 z dnia 18 października 2018 r. wydał Prezydentowi Miasta Płocka 
pozwolenie na użytkowanie drugiego odcinka trasy. 

(dowód: akta kontroli str. 252-305, 306-329, 330-332-359) 

W 2018 r. Beneficjent otrzymywał środki w terminach i kwotach umożliwiających 
realizację Projektu. Przekazanie środków odbywało się zgodnie ze składanymi co 
miesiąc harmonogramami płatności oraz złożonymi w 2018 r. pięcioma wnioskami 
o płatność pośrednią. Na podstawie ww. dokumentów w 2018 r. rozliczono Projekt 
w formie refundacji poniesionych wydatków na kwotę 41 331,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 228-330) 

Monitoring postępu rzeczowego Projektu polegał przede wszystkim na bieżącym 
nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi. Wszystkie protokoły przejściowe 
zaawansowania robót (ogółem dziewięć protokołów w 2018 r.), były podpisywane 
przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Postęp rzeczowy realizacji 
Projektu raportowany był również we wnioskach o refundację składanych do 
MJWPU. We wnioskach wskazywano m.in. wartość osiągniętych wskaźników 
produktu (Projekt nie zakładał osiągnięcia wskaźników rezultatu). 

(dowód: akta kontroli str. 252-304, 331) 

Na koniec 2018 r. osiągnięto zakładane efekty Projektu wyrażone następującymi 
wskaźnikami produktu: 

 długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 4,10 km, 

 długość wybudowanych dróg dla rowerów – 1,50 km, 

 liczba wybudowanych estakad/mostów/tuneli/wiaduktów – 3 szt. 

  liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 8 szt. 
(dowód: akta kontroli str. 293-305, 331) 

Realizacja Projektu pozwoliła na osiągnięcie zakładanych przez niego celów12, tj. 
m.in.: bezkolizyjne wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto Płock 
w kierunku północnym (Włocławek, Toruń) oraz umożliwienie dojazdu do terenów 
Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego i terminala towarowego PKN 
Orlen od strony drogi krajowej nr 60 (Warszawa, Ciechanów), z pominięciem 
centrum miasta. Wykonana infrastruktura drogowa ma szczególne znaczenie dla 

                                                      
9 W komisjach odbiorowych uczestniczyło ogółem 16 osób, w tym sześciu inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
reprezentujących branże: drogową, mostową, sanitarną, kolejową, elektroenergetyczną, i telekomunikacyjną.  
10 Dalej: MWINB. 
11 W komisji odbiorowej uczestniczyło ogółem 14 osób, w tym pięciu inspektorów nadzoru inwestorskiego, reprezentujących 
branże: drogową, mostową, sanitarną, elektroenergetyczną, i telekomunikacyjną.   
12 Określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu. 



 

4 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka i sąsiadujących 
miejscowości ze względu na dużą koncentrację przewozu ładunków 
niebezpiecznych (paliw, chemikaliów) w strefie przemysłowej miasta. 

(dowód: akta kontroli: str. 35-39, 332) 

3. W wyniku przeprowadzonych w toku kontroli NIK oględzin13 trasy północno-
zachodniej miasta Płocka od węzła ,,Boryszewo” do węzła ,,Długa” (poprzez węzeł 
,,Bielska”), ustalono, że jest ona oddana do użytku i odbywa się na niej ruch 
pojazdów mechanicznych. W ciągu ww. trasy zlokalizowana jest m.in. ścieżka 
rowerowa (w ciągu ul. Przemysłowej) oraz trzy obiekty mostowe. W wyniku oględzin 
stwierdzono również, że w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie Projektu, oddano do użytku m.in.: system do preselekcyjnego 
ważenia pojazdów (na łącznicy od węzła ,,Boryszewo” do węzła ,,Bielska”), 
sygnalizację świetlną w ulicy Bielskiej z podziałem na ścieżkę rowerową i chodnik 
dla pieszych oraz obustronne ciągi piesze w rejonie skrzyżowania ulic Przemysłowej 
i Kostrogaj.  

(dowód: akta kontroli str. 362-368) 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2018 r. przez Departament Audytu Środków 
Publicznych Ministerstwa Finansów w zakresie m.in. zamówień publicznych oraz 
kwalifikowalności wydatków, nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji 
projektu pn. ,,Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka”14. 

 (dowód: akta kontroli str. 369-414) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

VI. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków pokontrolnych. 

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 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 Warszawie. 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. 

Warszawa,                     2019 r. 

  Kontroler            Najwyższa Izba Kontroli 
   Paweł Piotrowski          Delegatura w Warszawie 

Główny specjalista kontroli państwowej        Dyrektor 
 

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

 

podpis               podpis 

 

 

                                                      
13 Wynik oględzin udokumentowano poprzez m.in. sporządzenie dokumentacji fotograficznej. 
14 W 2018 r. przedmiotowy Projekt nie był kontrolowany przez inne podmioty. 
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