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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

S/17/002 – Wybrane aspekty działalności Miasta i Gminy Lwówek 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler Cezary Mazik – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/165/2017 z dnia 29 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku (dalej: „UMiG” lub „Urząd”), ul. Ratuszowa 2, 
64-310 Lwówek. 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Piotr Długosz – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek od dnia 15 grudnia 2010 r.1 
(dalej: „Burmistrz”). 

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Oceniając działalność Miasta i Gminy Lwówek za lata 2010-2017 w poddanych 
kontroli obszarach3, NIK stwierdziła nieprawidłowości, które dotyczyły: 

− powołania za wynagrodzeniem do składu Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Lwówku (dalej: „ZGK: lub „Spółka”) jednego 
z członków, który w latach 2010-2014 jednocześnie był odpłatnie członkiem rad 
nadzorczych spółek, w których inne samorządy posiadały 100% udziałów, 
co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi4 (dalej: „ustawa kominowa”) 
i spowodowało wypłatę nienależnego wynagrodzenia w łącznej kwocie 
51,1 tys. zł; 

− niedopuszczalnego udzielenia w dniu 18 listopada 2016 r. zamówienia 
dodatkowego5 w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 
Prawa zamówień publicznych6 (dalej: „pzp”), gdyż na podstawie ustawy 
nowelizującej pzp, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. 7 (dalej: 
„ustawa nowelizująca pzp”), ww. przepis został uchylony, co wykluczyło 

                                                      
1 Do dnia 14 grudnia 2010 r. Burmistrzem był Pan Rafał Mroczkowski. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trójstopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
W niniejszej kontroli zastosowano opisową ocenę ogólną kontrolowanej działalności oraz oceny cząstkowe 
w trójstopniowej skali ocen.  
3Tj.: [1] Przestrzegania przepisów i procedur związanych z uchwalaniem dokumentacji zagospodarowania 
przestrzennego gminy dotyczących lokalizacji i budowy farm wiatrowych na terenie Miasta i Gminy Lwówek; 
[2] Legalności i gospodarność działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto 
i Gminę Lwówek; [3] Legalności, rzetelności i gospodarności działań związanych z gospodarowaniem 
nieruchomościami Miasta i Gminy Lwówek, ze szczególnym uwzględnieniem oddawania majątku w najem, 
dzierżawę i użyczenie; [4] Sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Lwówku; [5] Legalności i gospodarności działań związanych z ustalaniem cen usług 
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 
4 Dz.U z 2017 r. poz.1222. 
5 Do zamówienia podstawowego udzielonego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego RG.271.05.01.2016.ZJ dotyczącego zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku 
przedszkola we Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej części na dodatkowe oddziały żłobka” 
6 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).  
7 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). 
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możliwość udzielania zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej 
ręki; 

− udzielenia w dniu 23 maja 2011 r. zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej stanowiącej równowartość 17,3 tys. euro bez stosowania 
przepisów pzp, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3 tej ustawy; 

− zlecenia wykonania usług polegających na usuwaniu zakrzaczeń lub drzew, 
a także koszeniu poboczy, na które wydatkowano łącznie 85,1 tys. zł, bez 
wskazania dokładnego miejsca realizacji usługi i/lub jednostki miary jej 
wykonania, co było działaniem nierzetelnym; 

− wprowadzenia wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, co do 
których ze względu na ich wartość nie miały zastosowania przepisy pzp, w dniu 
31 marca 2015 r., co było działaniem nierzetelnym, gdyż Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu (dalej: „RIO”) wnioskowała o wdrożenie takiej 
regulacji już w grudniu 2012 r.; 

− niezgodnego z dokumentami źródłowymi, sporządzenia protokołu 
z postępowania w jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego8, co było działaniem 
nierzetelnym; 

− niezawarcia pisemnych umów na roboty budowlane o łącznej o wartości 
129,9 tys. zł, mimo że wymagały tego obowiązujące w Urzędzie w tym zakresie 
regulacje wewnętrzne9; 

− nieprzyjęcia na lata 2011-2016 Programu Ochrony Środowiska, pomimo takiego 
obowiązku wynikającego z przepisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska10 (dalej: „poś”);  

− niewykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
wynikających z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym11 (dalej: „ustawa o planowaniu”), 
co skutkowało brakiem realizacji obowiązku polegającego na przekazaniu 
wyników tych analiz Radzie Miejskiej w Lwówku;  

− niesporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości za okres 
2010-2014, czego wymagał art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami12 (dalej: „ugn”). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przestrzeganie przepisów i procedur związanych z uchwalaniem 
dokumentacji zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczących 
lokalizacji i budowy farm wiatrowych na terenie Miasta i Gminy Lwówek 

1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych w obszarze 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 1 grudnia 2017 r., na terenie 
Miasta i Gminy Lwówek (dalej: „Gmina”) nie było farm wiatrowych.  

W latach 2010-2017 r. ani Starosta Nowotomyski13, ani Wojewoda Wielkopolski14 
(dalej: „Wojewoda”) nie prowadzili postępowania w sprawie wydania pozwolenia 
na budowę farm (elektrowni) wiatrowych zlokalizowanych na terenie Gminy. 
                                                      
8 RG.271.08.01.2013.ZJ. 
9 § 6 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, przyjęty 
Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro.  
10 Dz. U z 2017 r. poz.519 ze zm. 
11 Dz. U z 2017 r. poz.1073. 
12 Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 386-387; 390) 

Możliwość lokalizacji farm wiatrowych przewidywało „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek” (dalej: „Studium”), 
przyjęte przez Radę Miejską w Lwówku (dalej: „Rada”) w dniu 29 grudnia 2011 r.15. 
Prace nad Studium zostały podjęte 30 maja 2007 r. na podstawie uchwały Rady16, 
co było zgodne z art.9 ustawy o planowaniu.  

Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej z siły wiatru, ze względu na 
sprzyjające temu warunki klimatyczne, zapisano także w „Programie Ochrony 
Środowiska dla Gminy Lwówek na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023”, 
przyjęty przez Radę w dniu 29 września 2016 r17.  

(dowód: akta kontroli str. 362-384; 1353-1761) 

W okresie objętym kontrolą, na wniosek Burmistrza w UMiG  przystąpiono 
do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(dalej: „mpzp”), dla farm wiatrowych: 

� Chmielinko I – w dniu 28 czerwca 2012 r.18.  

� Chmielinko II – w dniu 28 czerwca 2012 r.19  

� Brody i Bródki – w dniu 26 listopada 2015 r20.  

W ostatnim z ww. przypadków nie rozpoczęto jednak faktycznego opracowywania 
mpzp. Jak wskazał Burmistrz, firma zainteresowana budową farmy wiatrowej, mimo 
prowadzonej korespondencji, nie przedstawiła dokładnej i satysfakcjonującej 
informacji na temat lokalizacji planowanych turbin wiatrowych, a wobec tego 
w świetle obecnie obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych21, prace planistyczne nie mogły być 
kontynuowane. 

Rada uchwaliła mpzp dla farmy wiatrowej Chmielinko II w dniu 24 lutego 2014 r.22, 
jednak uchwała ta została unieważniona przez Wojewodę w dniu 20 marca 2014 r.23 
ze względu na istotne naruszenie prawa24. Plan został ponownie uchwalony przez 

                                                                                                                                       
13 W okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961) 
14 Po dniu wejścia w życie Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
do dnia 30 października 2017 r. 
15 Uchwała Nr XVIII/114/2011 rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek ze zmianami. 
16 Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek”. 
17 Uchwała Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: przyjęcia 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lwówek na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 r. 
18 Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I w gm. Lwówek. 
19 Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko II w gm. Lwówek. 
20 Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej obręb geodezyjny Brody oraz Bródki w gm. 
Lwówek. 
21 Dz. U. poz.961. 
22 Uchwała Nr XLV/325/2014 Ray Miejskiej w Lwówku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko II w gm. Lwówek. 
23 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4131.1.122.2014.4. 
24Do których Wojewoda zaliczył: [1] nie wyznaczenie granic stref ochronnych, dla obszarów dla których 
dopuszczono siłownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne, a o których mowa w art.15 ust.3 pkt 3 a ustawy 
o planowaniu, [2] brak określenia parametrów zabudowy dla terenów rolniczych, oznaczonych symbolem R, co 
naruszało przepis art. 15 ust.2 pkt 6 ustawy o planowaniu oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1587); [3] naruszenia art. 15 ust.2 pkt 11 ustawy o planowaniu oraz 
§ 4 pkt 10 cytowanego wyżej rozporządzenia w zakresie braku dostatecznych regulacji w zakresie 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, bowiem w przypadku instalacji 
fotowoltaicznej nie przewidziano żadnych terminów tymczasowego zagospodarowania, a dla siłowni wiatrowych 
termin określono na „trzydzieści lat z możliwością przedłużenia, co w praktyce powoduje brak jednoznaczności w 
jego wyznaczeniu. 
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Radę w dniu 29 czerwca 2015 r.25, a w dniu 18 listopada 2015 r. Wojewoda zwrócił 
się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej: „WSA”) 
o stwierdzenie nieważności tej uchwały26. W dniu 23 marca 2016 r. WSA uznał 
nieważność zaskarżonej uchwały27, ale w dniu 18 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny (dalej: „NSA”) unieważnił wyrok WSA i uchylił skargę Wojewody28. 
Plan ten dopuszczał budowę trzech siłowni wiatrowych na tym obszarze. 

Natomiast mpzp dla farmy wiatrowej Chmielinko I Rada uchwaliła w dniu 27 kwietnia 
2017 r.29. W dniu 8 czerwca 2017 r. Wojewoda unieważnił tę uchwałę30 ze względu 
na istotne naruszenie prawa, wymienione poniżej. Gmina wniosła skargę na 
tą decyzję do WSA31. W dniu 16 listopada 2017 r. WSA odrzucił skargę Gminy 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności 
Uchwały Nr XXXII/187/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia mpzp dla farmy wiatrowej Chmielinko32. Według Burmistrza, 
po uzyskaniu uzasadnienia tego wyroku Gmina zdecyduje o dalszym postępowaniu 
w tej sprawie. Plan ten dopuszczał budowę czterech siłowni wiatrowych na tym 
obszarze. 

Zarówno procedury sporządzania Studium jak i mpzp przebiegały w znacznej 
mierze prawidłowo, tj. m.in.: każdorazowo uzgodniono zakres i stopień 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 
oraz opracowano i uzgodniono ten dokument z właściwym terytorialnie Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej: „RDOŚ”) oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Tomyślu (dalej: „PPIS”), a także 
uzyskano inne wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie. Jednakże, w toku 
tych prac wystąpiły nieprawidłowości i błędy, które stały się powodem unieważnienia 
uchwał przez Wojewodę. Dotyczyły one: 

� Chmielinko I - brak uzyskania zgody na odrolnienie użytków rolnych klasy IIIb 
na cele nierolnicze dla części działek o numerach ewidencyjnych 418 i 419, co 
miało naruszać art. 7 ust. 2a ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych33 (dalej: „ustawa o ochronie”); możliwość lokalizacji 
infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych na 
gruntach ornych klasy III b, co miało naruszać art. 17 pkt 6 lit. c ustawy 
o planowaniu oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie; zawarcie w mpzp 
ustaleń dla terenów nim nie objętych i nie wyznaczonych Uchwałą Rady 
Miejskiej XXIII/145/2012 z 28 czerwca 2012 r. w zakresie ustaleń dla całego 
korytarza technologicznego napowietrznej linii 110kV., co miało naruszać 
art. 14 ust. 2 ustawy o planowaniu; wprowadzenie obowiązku monitoringu 
skutków oddziaływania siłowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze, 
prowadzenia planu okresowych badań akustycznych, stałego monitoringu 
środowiska gruntowo-wodnego itp., co naruszać miało art. 4 ust. 1 i art. 15 
ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu oraz braku uprawnień Gminy do tego aby 
określać zasady i warunki podziału geodezyjnego nieruchomości oraz określać 
zasady i warunki podziału geodezyjnego nieruchomości oraz wprowadzić w tym 

                                                      
25 Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu farmy wiatrowej Chmielinko II w gm. Lwówek. 
26 Skarga Wojewody Wielkopolskiego KN-I.0552.35.2015.8 do WSA. 
27 Wyrok WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 1053/15. 
28 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - sygn. akt II OSK 1510/16. 
29 Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia mpzp 
dla farmy wiatrowej Chmielinko I. 
30 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4131.1.353.2017.8. 
31 Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie: wniesienia skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.353.2017.8 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 roku. 
32 Wyrok WSA w Poznaniu sygn. akt. II SA/Po 779/17. 
33 Dz. U. z 2017 r. poz.1161. 
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względzie zakazy i nakazy, co wykracza poza kompetencje przyznane 
art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu. 

� Chmielinko II – w uchwale nie wyznaczono granic stref ochronnych, dla 
obszarów dla których dopuszczono siłownie wiatrowe i instalacje 
fotowoltaiczne, a o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 a ustawy o planowaniu; 
brak było określenia parametrów zabudowy dla terenów rolniczych, 
oznaczonych symbolem R, co naruszało przepis art. 15 ust.2 pkt 6 ustawy 
o planowaniu oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego34 (dalej: „rozporządzenie”) oraz 
naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy o planowaniu oraz § 4 pkt 10 
rozporządzenia w zakresie braku dostatecznych regulacji w zakresie 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, bowiem 
w przypadku instalacji fotowoltaicznej nie przewidziano żadnych terminów 
tymczasowego zagospodarowania, a dla siłowni wiatrowych termin określono 
na trzydzieści lat z możliwością przedłużenia, co w praktyce powoduje brak 
jednoznaczności w jego wyznaczeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 4; 44;789; 895-2466) 

W latach 2010-201735, na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz wydał dwie decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach dotyczące farm wiatrowych36, a jedno postępowanie w tym 
zakresie (na wniosek inwestora) umorzył37. Zakres raportów oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz same raporty sporządzone przez inwestora 
zostały uzgodnione z RDOŚ i PPIS. Dokumenty te były zgodne z art. 66 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko38 (dalej: „ustawa o udostępnianiu informacji”). 

Jedną z wydanych przez Burmistrza decyzji39 zaskarżyła organizacja ekologiczna, 
ale Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu (dalej: „SKO”) utrzymało ją 
w mocy.  

Obie wydane decyzje środowiskowe pokrywały się z obszarami objętymi mpzp 
Chmielinko I i Chmielinko II oraz zawierały wszystkie elementy wymagane 
postanowieniami art. 82 ustawy o udostępnianiu informacji. 

Działki objęte tymi decyzjami nie były własnością radnych lub pracowników UMiG 
uczestniczących w procesie uchwalania Studium, mpzp i wydawania decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących farm wiatrowych.  

W kontrolowanym okresie nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy dla 
elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 45-47;114-197; 386-387; 391-398; 521-534; 554-701; 788; 895-1352; 1762-2466) 

Na opracowanie Studium i mpzp dotyczących farm wiatrowych Gmina wydatkowała 
środki w łącznej wysokości 55,7 tys. zł.  

W księgach rachunkowych UMiG nie zostały zaksięgowane przychody wskazujące 
na współfinansowanie opracowania tych dokumentów przez inne podmioty. 

Niemniej jednak, jak oświadczył Burmistrz, od wielu lat (początek miał miejsce przed 
2010 r.), firma powiązana kapitałowo z potencjalnym inwestorem farm wiatrowych, 

                                                      
34 Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1587. 
35 Do dnia 18 października 2017 r. 
36 Decyzja Nr 11/2010 z dnia 5 marca 2013 r. oraz Decyzja Nr 06/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. 
37 Decyzja 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy do 
21 MW obręb Józefowo, Chmielinko, gm. Lwówek. 
38 Dz.U z 2017 r. poz.1405 ze zm. 
39Nr 11/2010. 
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zajmująca się rozlewaniem wina i wytwórstwem alkoholi, na spotkaniach 
noworocznych organizowanych przez Gminę, za jej zgodą, dokonywała prezentacji 
wytworzonych przez siebie produktów do celów degustacyjnych. Burmistrz wskazał, 
że za prezentowane do degustacji wyroby nie pobierano opłat, a ponieważ towar nie 
był własnością UMiG, nie był w żaden sposób przez urząd ewidencjonowany 
i rozliczany. Według szacunków Burmistrz wartość tych wyrobów wynosiła pomiędzy 
500 zł a 1000 zł na rok. 

(dowód: akta kontroli str. 44-45; 437; 509-520; 785-786) 

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

1. Burmistrz nie sporządził Programu Ochrony Środowiska, na lata 2011-2016, 
pomimo takiego obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 poś. Burmistrz 
wyjaśnił, że powodem tego stanu rzeczy było przesunięcie prac nad tym 
programem na rok 2015 ze względu na realizację innych zadań ujętych 
w budżecie Gminy w latach budżetowych 2012-2015. 

(dowód: akta kontroli str. 4; 43) 

2. Burmistrz nie wykonywał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy wynikających z art. 32 ustawy o planowaniu. Tym samym nie realizował 
obowiązku polegającego na przekazaniu wyników tych analiz Radzie. 
Jak wyjaśnił Burmistrz było to spowodowane faktem, że po uchwaleniu Studium 
w 2011 r. ze względów finansowych postanowiono zrezygnować z prac nad 
tworzeniem takiej analizy. Prace nad opracowaniem tego dokumentu 
rozpoczęto w 2016 r., a jego przedstawienie Radzie planowane jest pod koniec 
2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 787) 

1.2. Zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym związanym 
z lokalizacją farm wiatrowych 

Uchwaleniu Studium, mpzp oraz wydanie decyzji środowiskowych dotyczących farm 
wiatrowych były poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, które przebiegły 
w sposób prawidłowy. Gmina każdorazowo zawiadamiała mieszkańców o pracach 
nad: 

� Studium – do projektu wniesiono 16 wniosków, z czego dwa dotyczyły 
elektrowni wiatrowych, oba zostały uwzględnione, 

� mpzp Chmielinko I – do projektu wpłynęło łącznie 729 uwag i wniosków, 
spośród których nie uwzględniono żadnego,  

� mpzp Chmielinko II – projekt wykładano do publicznego wglądu czterokrotnie, 
w toku prac nad nim zmniejszono ilość siłowni wiatrowych z sześciu do 
trzech. Wpłynęło 595 uwag i wniosków (z czego: 0 w I wyłożeniu, 
83 w II wyłożeniu, 155 w III i 357 w IV), spośród których: 53 uwzględniono 
w całości, 86 uwzględniono w części, a pozostałe 456 odrzucono. 

� w procesie wydawania badanych decyzji środowiskowych nie wniesiono uwag 
i wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 554-701; 886; 895-2466) 

W dniu 24 czerwca 2015 r. grupa mieszkańców Gminy złożyła wniosek 
o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie zobowiązania rady gminy do 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w których odległość poszczególnych budowli siłowni wiatrowej nie 
będzie mniejsza niż 3 km od terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 
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Rada Miejska w Lwówku odrzuciła ten wniosek40 wskazując, że doprowadziłby 
on do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. Sprzeczność ta polegałaby na 
naruszeniu wyłącznej właściwości Rady w zakresie stanowienia Studium oraz 
planów miejscowych wynikającej z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym41, naruszeniu kompetencji innych organów, upoważnionych 
do uzgadniania projektów Studium oraz projektów planów miejscowych i ich zmian, 
wynikających z art.11 pkt 6 oraz z art. 17 pkt 6 lit. b) i c) ustawy o planowaniu oraz 
trybu przygotowania do uchwalenia zmiany Studium, określonego w art. 9-12 oraz 
tryb przygotowania do uchwalenia planów miejscowych, określonych w art. 14-20 
ustawy o planowaniu. Mieszkańcy zaskarżyli decyzję do WSA, a następnie – do 
NSA. Wypowiadając się ostatecznie w sprawie, sąd ten oddalił skargę kasacyjną 
na uchwałę Rady w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie 
referendum gminnego42. 

(dowód: akta kontroli str. 27-40) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie składano skarg dotyczących budowy 
elektrowni wiatrowych. Natomiast wnioski i uwagi dotyczące tego zagadnienia były 
ewidencjonowane w ramach opisanych wyżej procedur pracy nad Studium i mpzp. 

 (dowód: akta kontroli str. 789-790) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w obszarze przestrzegania przepisów i procedur 
związanych z uchwalaniem dokumentacji zagospodarowania przestrzennego gminy 
dotyczących lokalizacji i budowy farm wiatrowych na terenie Miasta i Gminy 
Lwówek. 

2. Legalność i gospodarność działań w zakresie realizacji zamówień 
publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek 

2.1. Rozwiązania organizacyjne w zakresie udzielania zamówień w Urzędzie 
Miasta i Gminy Lwówek 

Zadania związane z zamówieniami publicznymi wykonywał pracownik zajmujący 
stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie gospodarczym UMiG. 

W latach 2010-2017 w Urzędzie działała powołana przez Burmistrza stała komisja 
przetargowa do rozstrzygania postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami pzp. 
Burmistrz określił jej skład osobowy, zasady doboru składu komisji oraz jej 
zadania43. 

Procedura udzielania zamówień publicznych, co do których ze względu na ich 
wartość nie miały zastosowania przepisy pzp, została uregulowana i sformalizowana 
Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 31 marca 
2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości poniżej 30.000 euro (dalej także: „Regulamin”), które weszło w życie 
z dniem 1 kwietnia 2015 r. Uregulowano w nim tryby postępowania dla zamówień 

                                                      
40 Uchwałą Nr VIII/70/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców 
o przeprowadzenie referendum gminnego. 
41 Dz.U z 2017 r. poz.1875. 
42 II OSK 1709/16 z 20 września 2016 r. 
43 Zarządzenie Nr 21/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi 
i dostawy oraz na dzierżawy, sprzedaże i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lwówek (dalej: „Zarządzenie Nr 21/2008”) oraz Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta 
i Gminy Lwówek z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania 
przetargów na zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi i dostawy oraz na dzierżawy, sprzedaże 
i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Lwówek (dalej: .”Zarządzenie 
Nr 62/2014”). 
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(w wartościach szacunkowych netto) poniżej 5 tys. zł, od 5 tys. zł do 80 tys. zł oraz 
powyżej 
80 tys. zł. Przyjęta regulacja stworzyła możliwość zapewnienia konkurencyjności 
oraz transparentności wyboru wykonawcy. W przypadku zamówień do 5 tys. zł 
zminimalizowano dokumentowanie, dopuszczając stosowanie jako podstawowej 
procedury wyboru „z wolnej ręki”. W zakresie zamówień od 5 tys. zł do 80 tys. zł 
wybór wykonawcy wymagał przeprowadzenia rozeznania rynku wśród minimum 
trzech wykonawców i sporządzenia notatki, a dla zamówień powyżej 80 tys. zł 
nakazywał pisemne przeprowadzenie rozeznania, zapraszając do składania ofert co 
najmniej trzech wykonawców oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonego 
rozeznania ofertowego. 

Jak wskazał Burmistrz, w okresie wcześniejszym wydatki ponoszono w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów, dokonując analizy rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty 
w oparciu o kryterium najniższej ceny, lecz bez rejestrowania tych zamówień. 

 (dowód: akta kontroli str. 4;50-52; 2936- 2950) 

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

Zarządzenie Burmistrza regulujące procedurę udzielania zamówień publicznych, co 
do których ze względu na ich wartość nie miały zastosowania przepisy pzp, zostało 
wydane 31 marca 2015 r., co było działaniem nierzetelnym, gdyż RIO wnioskowała 
o wprowadzenie takiej regulacji już grudniu 2012 r.44. 

Burmistrz wyjaśnił, że wynikało to z braku w tamtym okresie wytycznych w zakresie 
ustalenia takich procedur, a także ze względu na projekty i prace ustawodawcze nad 
podwyższenia progu o którym mowa w art. 4 pkt 8 pzp z 14 000 euro 
do 30 000 euro, co ostatecznie weszło w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r. 
Burmistrz wskazał przy tym, że i przed wprowadzeniem wewnętrznych wytycznych 
w tym zakresie podstawowe zasady wydatkowania środków publicznych odbywały 
się w oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych45 
(dalej: „ufp”), czyli w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz terminowo. 

NIK nie uwzględnia tych wyjaśnień. W wystąpieniu pokontrolnym z 2012 r. RIO 
wprost wskazała, że brak ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych, co 
do których ze względu na ich wartość nie miały zastosowania przepisy pzp, stanowi 
naruszenie przepisów ufp w zakresie związanym z nadzorem Burmistrza nad 
wykonaniem budżetu Gminy (art. 247) oraz sprawowaniem kontroli zarządczej 
w Urzędzie (art. 68). Jako że w myśl art. 68 ust. 1 ufp kontrolę zarządczą 
w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych 
dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy, rekomendację RIO należało wykonać bez zbędnej zwłoki. 
NIK zauważa przy tym, iż projekt ustawy dotyczący podwyższenia progu o którym 
mowa w art. 4 pkt 8 pzp, wpłynął do Sejmu RP w dniu 16 sierpnia 2013 r.46, a prace 
legislacyjne nad tą zmianą nie miały zasadniczego znaczenia dla wprowadzenia 
ogólnych pisemnych regulacji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych, co 
do których ze względu na ich wartość nie miały zastosowania przepisy pzp. 
Ponadto, w 2012 r. regulaminy udzielania zamówień publicznych, w tym zwłaszcza 
jako element sprawowania kontroli zarządczej, stanowiły już utrwalony element 

                                                      
44 Wystąpienie pokontrolne WK-0911/30/2012 RIO w Poznaniu z 17 grudnia 2012 r. 
45 Dz.U z 2017 r. poz.2077. 
46 Druk Sejmowy (Sejmu RP VII Kadencji) nr 1638 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
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praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego, na co uwagę zwracała uwagę NIK 
w podawanych do publicznej wiadomości informacjach o wynikach kontroli47. 

 (dowód: akta kontroli str. 4; 50-52; 272-275; 788; 2938-2950; 3042-3261) 

2.2. Legalność udzielanych zamówień publicznych oraz rzetelność 
i uzasadnienie ekonomiczne w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb Urzędu 

Do szczegółowego sprawdzenia wybrano48 22 postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art.4 pkt 8 pzp, w wyniku 
których wydatkowano 600,5 tys. zł49.  

Dodatkowo, badaniu podlegały cztery postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej progu określonego w art. 11 ust. 8 pzp50.  

Wszystkie badane postępowania o udzielenia zamówienia publicznego były 
związane z zadaniami realizowanymi przez UMiG oraz służyły zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców Gminy. 

Wytypowani do szczegółowego badania wykonawcy realizujący zamówienia 
publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8 pzp w latach 2011-2017 wykonali 

                                                      
47 Np. w „Informacji o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu 
terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego” (Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD), 
opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej NIK na stronie internetowej www.nik.gov.pl w dniu 8 grudnia 
2011 r. 
48 Dobór celowy na podstawie osądu kontrolera.  
49 Wartości brutto: [1]„Zakład Usługowo-Handlowy M.J. z Lwówka - Wycięcie drzew i wywóz zakrzewień 
w sołectwach Zgierzynka, Posadowo, Komorowa i Zębowo - zrealizowane w 2013 rok za 10,1 tys. zł; 
Wykoszenie poboczy przy drogach gminnych w terminie do 30.08.2014 r. - zrealizowane w 2014 r. za 8,4 tys. zł; 
Usunięcie nadmiaru gruntu po ulewach i usunięcie złamanego konara -  zrealizowane w 2015 r. za 2,0 tys. zł; 
Usunięcie zakrzaczeń z dróg gminnych w miejscowości Komorowice – zrealizowane w 2016 r. za 7,0 tys. zł; 
Usunięcie piasku z drogi gminnej, naprawa studzienek kanalizacji deszczowej i renowacja gminnego cieku 
wodnego – zrealizowane w 2017 r. za 5,4 tys. zł; Przebudowa ul. Pniewskiej polegająca na budowie zatoki 
autobusowej oraz chodnika oraz odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Pniewskiej – zrealizowane w 2016 r. za 
129,9 tys. zł. [2] Zakład Usługowo-Handlowy B.P z Tarnowca - Wykaszanie poboczy dróg na terenie gminy 
Lwówek – zrealizowane za 2015 r. za 4,2 tys. zł; Wykaszanie poboczy dróg na terenie gminy Lwówek – 
zrealizowane w 2016 r. za 4,6 tys. zł; wykaszanie poboczy dróg na terenie gminy Lwówek – zrealizowane 
w 2017 r. za 5,4 tys. zł; [3] Usługowy Zakład Murarski J.W. z Zębowa – Zagospodarowanie centrum wsi Brody 
przez wyeksponowanie zieleńca – zrealizowane w 2011 r. za 64,7 tys. zł; Budowa chodnika w miejscowości 
Pakosław – zrealizowana w 2012 r. za 48,1 tys. zł; Usunięcie drzew gat. Lipa w ilości 3 szt. w Lwówku i 
usunięcie 1 szt. w Bródkach oraz dokonanie przycięcia konarów drzew w Lwówku – wykonane w 2013 r. za 2,8 
tys. zł; Rewitalizacja terenów zielonych gminy Lwówek poprzez zagospodarowanie parku przy gimnazjum w 
Lwówku – zrealizowane w 2014 r. za 98,5 tys. zł; Usunięcie drzew - topola w Zębowie – wykonane w 2015 r. 
za 12,7 tys. zł; Pielęgnacja zieleni przy drogach gminnych polegająca na usunięciu zakrzaczeń, dokonaniu 
korekty drzew oraz usunięciu drzew (wywrotów i złomów) – zrealizowana w 2016 r. za 23,8 tys. zł; Usunięcie 
drzew, dokonanie korekty drzew, podkrzesanie drzew i skrócenie 1/3 korony drzew – zrealizowane w 2017 r. za 
24,7 tys. zł; [4] R.T Remo-Bud s.c - Remont pomieszczeń biurowych na poddaszu budynku Urzędu Miasta 
i Gminy – wykonany w 2011 r. za 55,0 tys. zł; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
inwestycji Budowa Kompletnego budynku przedszkola z oddziałami żłobka –realizowane w 2012 r. za 46,7 tys. 
zł; pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zmiana sposobu użytkowania 
budynku przedszkolnego – zrealizowane w 2015/2016 r. za 32,0 tys. zł; [5] Kosztorysowanie, Projektowanie 
i Nadzór Budowalny z Zębowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - zagospodarowanie 
tereny przy MGOK, kierowanie robotami rozbiórki budynków, wykonanie ekspertyz budowlanych – zrealizowane 
w 2013 r. za 8,0 tys. zł; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy zadaniu rewitalizacja terenów 
zielonych Gminy Lwówek poprzez zagospodarowanie parku przy Gimnazjum w Lwówku- zrealizowane w 2014 r. 
za 2,3 tys. zł; Wykonanie projektu budynku gospodarczego w ramach zagospodarowania obiektu na boisku 
w Zębowie – zrealizowane w 2016 r. za 4,0 tys. zł. 
50 [1] przetarg nieograniczony - RG.271.05.01.2016.ZJ – Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola we 
Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej części na dodatkowe oddziały żłobka; [2] przetarg 
nieograniczony RG.271.13.01.2011.ZJ – Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do 
szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2011/2012 i 2012/2013) oraz wykonywanie 
usług dowozu i odwozu dzieci busem do 20 osób na okres jednego roku (2011 – 2012); 
[3] RG.271.08.01.2013.ZJ – Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół 
i placówek oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2013/2014 i 2014/2015); 
[4] RG.271.03.01.2015.ZJ – Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół 
i placówek oświatowych w roku szkolnym (2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018) na okres trzech lat oraz dowozu 
o odwozu dzieci niepełnosprawnych do placówki szkolnej w m. Zbąszyń w roku szkolnym 2015/2016 – na okres 
jednego roku. 
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dla Gminy zadania o różnym charakterze o wartości od 53,7 tys. zł do 
1 419,4 tys. zł51. Jednocześnie, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 
2017 r. wykonawcy ci w ujęciu wartościowym wykonali 9,58%52 wszystkich 
zamówień nieprzekraczających tego progu udzielonych przez Urząd. 

(dowód: akta kontroli str.4;  399-508; 3042-3043) 

12 spośród 22 badanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonych poniżej progu określonego w art.4 pkt 8 pzp przeprowadzono 
po wejściu w życie wewnętrznych regulacji53, a pozostałe przed tym dniem.  

Poza przypadkiem opisanym w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”, postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane po dniu 1 kwietnia 2015 r. 
zrealizowano zgodnie z Regulaminem. W ich wyniku dokonano wyboru najtańszych 
ofert. Rozpoznanie cenowe w przypadkach tego wymagających zostało 
przeprowadzone i udokumentowane notatkami.  

Natomiast podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego przed dniem 1 kwietnia 2015 r. w jednym przypadku, wbrew 
obowiązkowi, nie zastosowano przepisów pzp, o czym mowa niżej w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”. W dwóch innych przypadkach54 nie udokumentowano 
rozpoznania cenowego i wyboru najtańszego wykonawcy dla zleceń powyżej 
5,0 tys. zł, co po wprowadzeniu w Urzędzie regulacji wewnętrznych dotyczących 
udzielania zamówień publicznych stało się obowiązkowe. W pozostałych 
przypadkach kwota zamówienia była niższa lub dokumentowano przeprowadzenie 
rozpoznania cenowego oraz wybór najtańszego wykonawcy.  

 (dowód: akta kontroli str. 2953-2957; 3042-3261) 

Badane cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały 
przeprowadzone, poza nieprawidłowościami opisanymi w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”, w sposób prawidłowy i konkurencyjny. Szacowanie wartości 
zamówienia odbywało się na podstawie kosztów poniesionych w latach poprzednich 
oraz przewidywanych dowozów w przypadku postępowań dotyczących dowozu 
i odwozu uczniów oraz na podstawie kosztorysów inwestorskich w zamówieniu 
o roboty budowlane. Wyboru wykonawców dokonała komisja przetargowa i zostały 
zawarte z nimi umowy na realizację zamówień.  

W przypadku trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz 
i odwóz uczniów55 jedynym kryterium wyboru wykonawcy określonym w ogłoszeniu 
oraz SIWZ56 była najniższa cena, co było zgodne z obowiązującym wówczas 

                                                      
51 1]„Zakład Usługowo-Handlowy M.J. z Lwówka -627,7 tys. zł; [2] Zakład Usługowo-Handlowy B.P z Tarnowca -
53,7 tys. zł; [3] Usługowy Zakład Murarski J.W. z Zębowa – 1.419,4 tys. zł; [4] R.T Remo-Bud s.c – 571,9 tys. zł; 
[5] Kosztorysowanie, Projektowanie i Nadzór Budowalny z Zębowa – 21,1 tys. zł. 
52 Wartość wykonanych zamówień przez badanych przedsiębiorców w okresie 2016-2017 – 371,0 tys. zł; 
Wartość wszystkich zamówień według prowadzonego i opublikowanego na BIP UMiG „Rejestru udzielonych 
zleceń/zamówień/umów nie przekraczających 30.000 euro” – 3 872,1 tys. zł (2016 r. – 2 532,7 tys. zł oraz 2017 
r. (do 30 września) – 1 339,4 tys. zł). 
53 Po dniu 1 kwietnia 2015 r. – wejście w życie Zarządzenia Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek 
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
poniżej 30.000 euro. 
54 1]„Zakład Usługowo-Handlowy M.J. z Lwówka - Wycięcie drzew i wywóz zakrzewień w sołectwach 
Zgierzynka, Posadowo, Komorowa i Zębowo - zrealizowane w 2013 rok za 10,1 tys. zł; [2] Zakład Usługowo-
Handlowy M.J. z Lwówka - Wykoszenie poboczy przy drogach gminnych w terminie do 30.08.2014 r. - 
zrealizowane w 2014 r. za 8,4 tys. zł. 
55 [1] przetarg nieograniczony RG.271.13.01.2011.ZJ – Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci 
i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2011/2012 i 2012/2013) oraz 
wykonywanie usług dowozu i odwozu dzieci busem do 20 osób na okres jednego roku (2011 – 2012); 
[2] RG.271.08.01.2013.ZJ – Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i 
placówek oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2013/2014 i 2014/2015); [3] RG.271.03.01.2015.ZJ 
– Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w roku 
szkolnym (2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018) na okres trzech lat oraz dowozu o odwozu dzieci 
niepełnosprawnych do placówki szkolnej w m. Zbąszyń w roku szkolnym 2015/2016 – na okres jednego roku. 
56 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). 
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art. 91 pzp. Zamawiający w tych konkretnych przypadkach uznał, że usługi te są 
powszechne na rynku i ich jakość jest ustandaryzowana. We wszystkich tych 
postępowaniach wybrano najtańsze oferty. 

Natomiast w przypadku zamówienia RG.271.05.01.2016.ZJ na roboty budowlane57 
kryterium wyboru w 90% stanowiła cena, a w 10% gwarancja udzielona powyżej 
okresu 36 miesięcy. W postępowaniu tym został wybrany najtańszy wykonawca, 
który zaoferował wykonanie robót budowlanych za 81% wartości kosztorysu 
inwestorskiego58 oraz za 77% tego co zaoferował drugi oferent, tj. za 1 542,9 tys. zł 
brutto. 

Do zamówienia tego przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki 
postępowanie o udzielenie zamówienia „uzupełniającego w robotach 
dodatkowych”59 o wartości 44,3 tys. zł brutto. Umowę60 w tej sprawie zawarto 
m.in. w oparciu o art. 65 ust. 1 pkt 5) pzp w dniu 18 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3262-3425; 3428-3747) 

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

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie 
centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zieleńca”61 nie zastosowano 
postanowień przepisów pzp, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3 tej ustawy 

Kosztorys inwestorski z dnia 21 stycznia 2011 r., który zgodnie z art. 33 ust. 1 
pkt 1 pzp powinien być podstawą ustalenia wartości zamówienia na roboty 
budowlane, ustalał wartość kosztorysową tych robót na 66,4 tys. zł netto 
(81,7 tys. zł brutto). W związku z tym, że w tamtym okresie kurs euro dla 
potrzeb zamówień publicznych wynosił 3,839 zł62, wartość zamówienia 
wynosiła równowartość 17,3 tys. euro, a tym samym była wyższa od 
obowiązującego w tym czasie progu 14,0 tys. euro wynikającego 
z art. 4 pkt 8 pzp. Obligowało to zamawiającego do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami pzp. 

Burmistrz wyjaśnił, że przystępując do realizacji tego zadania z góry określono, 
że jego wartość nie przekroczy równowartości kwoty 14 tys. euro, w związku 
z czym nie było podstaw stosowania przepisów  pzp w tym art. 33 ust. 1. 
Zamawiający w  wysłania zapytania ofertowego wiedział, że nie przeznaczy na 
realizację tego zadania więcej niż 13,6 tys. euro. Burmistrz stwierdził także, że 
kosztorys inwestorski przewidywał wykonanie robót podstawowych o wartości 
poniżej 14 tys. euro oraz trzy pozycje, które w zależności od uzyskanej ceny 
mogły być, ale nie musiały zostać wykonane. Ostatecznie zrealizowano roboty 
budowlane zaznaczone w kosztorysie jako podstawowe za kwotę 52,6 tys. zł 
netto (64,7 tys. zł brutto), która nie przekraczała równowartości 14,0 tys. euro. 

NIK nie uwzględnia tych wyjaśnień. Gmina niewątpliwie miała obowiązek 
zastosować przepisy pzp, w tym art. 33 ust.1 w celu oszacowania wartości 
zamówienia publicznego, by z należytą starannością stwierdzić czy należy się 
zastosować do pozostałych przepisów tej ustawy, czy też nie. Zdaniem NIK 
należy brać także pod uwagę, że kosztorys inwestorski obejmował wszystkie 
prace, które zmierzały do realizacji obiektu (zieleńca) jako spełniającego 

                                                      
57 przetarg nieograniczony - RG.271.05.01.2016.ZJ – Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola we 
Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej części na dodatkowe oddziały żłobka. 
58 W cenach brutto: kosztorys inwestorski: 1 905,0 tys. zł, oferta wybranego wykonawcy – 1 542,9 tys. zł. 
59 Zgodnie z protokołem postepowania w trybie zamówienia z wolnej ręki RG.271.05.02.2016.ZJ z dnia 
18 listopada 2011 r. 
60 Nr 05/1/2016. 
61 Udokumentowanym Protokołem przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 23 maja 2011 r. 
62 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - Dz.U. Nr 224, poz. 
1796. 
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określoną funkcję techniczno-użytkową i choć były one podzielone na roboty 
podstawowe oraz „do realizacji w przypadku oszczędności” to należało 
oszacować ich łączność wartość, która wyniosła 17,3 tys. euro. NIK zauważa 
także, że pomimo ograniczonych środków przeznaczonych na realizację tego 
zadania, zamawiający w zapytaniach ofertowych uzyskał odpowiedź o cenę 
zarówno robót podstawowych jak i tych które miałyby być realizowane 
w przypadku oszczędności, a zatem jego intencją była realizacja całego 
zakresu robót i gdyby oferenci zaoferowali niższe ceny zadanie byłoby 
zrealizowane w całości. 

(dowód: akta kontroli str. 3095-3121; 3876-3897) 

2. „Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego” 
RG.271.08.01.2013. ZJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. na wykonywanie usług 
dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek 
oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2013/2014 i 2014/2015) 
sporządzono nierzetelnie. Nie wykazano w nim bowiem wynikających 
z dokumentów źródłowych przypadków odrzucenia oferty i wykluczenia 
jednego z oferentów. Jak wyjaśnił Burmistrz, informacji tych nie umieszczono 
w dokumencie poprzez pomyłkę i niedopatrzenie. 

(dowód: akta kontroli str. 3330-3375; 3766) 

3. W dniu 18 listopada 2016 r., na podstawie umowy nr 05/1/2016 r., 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, 
Burmistrz udzielił zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego 
RG.271.05.01.2016.ZJ dotyczącego zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania 
budynku przedszkola we Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej 
części na dodatkowe oddziały żłobka”, co było działaniem niedopuszczalnym. 
Ustawa nowelizująca pzp, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r., uchyliła 
art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp co wykluczyło możliwość udzielania zamówień 
dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Burmistrz wyjaśnił, że udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki było uprawnione w świetle art. 19 ust. 2 ustawy 
nowelizującej pzp, który stanowi, że do umów w sprawach zamówień 
publicznych zawartych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w następstwie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 
dotychczasowe. W ocenie Burmistrza przepis miał zastosowanie 
w przedmiotowej sprawie, gdyż postępowanie o udzielenie podstawowego 
zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zostało 
wszczęte w dniu 17 czerwca 2017 r. 

NIK nie uwzględnia tych wyjaśnień. W przedmiotowej sprawie umowę 
podstawową zawarto w dniu 15 lipca 2016 r., a więc jeszcze przed dniem 
wejścia w życie ustawy nowelizującej pzp (28 lipca 2016 r.), co wyklucza 
zastosowanie art. 19 ust 2 tej ustawy, gdyż dotyczy on umów zawartych po 
dniu jej wejścia w życie. Umowa dotycząca zamówienia dodatkowego została 
zawarta w dniu 18 listopada 2016 r. po przeprowadzenia osobnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, 
wszczętego już po wejściu w życie ustawy nowelizującej pzp. W ocenie NIK 
w przedmiotowej sprawie należało zastosować art. 19 ust. 3 ustawy 
nowelizującej pzp, tj. przepis, na podstawie którego zamawiający, którzy 
zawarli umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek postępowań 
prowadzonych w oparciu o przepisy w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy 
nowelizującej pzp, mogą dokonywać zmian zawartej umowy, biorąc 
za podstawę przesłanki dotyczące zamówień dodatkowych sprzed nowelizacji. 
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Niezależnie od powyższego, w prowadzonym w przyjęty sposób postępowaniu 
w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia, co było niezgodne 
z art. 95 pzp. Burmistrz wyjaśnił, że wynikało to z pomyłki i braku wiedzy 
o obowiązku publikacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 3719-3747; 3376-3425; 3766; 3899-3919) 

NIK zwraca uwagę, że w dokumentacji postępowania na udzielenie zamówienia 
dodatkowego do zamówienia podstawowego RG.271.05.01.2016.ZJ dotyczącego 
zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola we Lwówku wraz 
z rozbudową i przebudową istniejącej części na dodatkowe oddziały żłobka”, 
Zamawiający posługiwał się zamiennie określeniami „zamówienie dodatkowe” 
i „zamówienie uzupełniające”, mimo że dotyczyły one dwóch odrębnych instytucji 
prawnych, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 28 lipca 2016 r., znajdujących 
umocowanie – odpowiednio – w art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp. 
W szczególności, w umowie z dnia 18 listopada 2016 r. wskazano, że zamówienia 
udziela się na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, tj. że chodzi o zamówienie 
dodatkowe, natomiast jako przedmiot umowy określono „wykonanie zamówienia 
uzupełniającego”. Charakter zadania wskazuje, że udzielenie zamówienia miało 
na celu wykonanie robót dodatkowych.  

2.3. Prawidłowość realizacji zawartych umów 

Badanie prawidłowości realizacji zawartych umów zrealizowano na podstawie próby 
o której mowa w pkt 2.2 niniejszego wystąpienia. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
zawarto 11 umów, jeden aneks63 oraz dwie umowy na roboty dodatkowe64, a także 
zadysponowano realizację 16 zamówień lub zleceń. Wszystkie zawarte umowy, 
zamówienia i zlecenia były podpisane przez Burmistrza i posiadały kontrasygnatę 
Skarbnika Gminy. 

Wymieniony wyżej aneks został zawarty do Umowy 13/D/2011 z dnia 30 sierpnia 
2011 r. na dowóz i odwóz uczniów (postępowanie RG.271.13.01.2011.ZJ) 
w związku ze zmianą nazwy przedsiębiorcy. Natomiast umowy dodatkowe zostały 
zawarte do zamówienia podstawowego RG.271.05.01.2016.ZJ, o czym mowa 
w pkt 2.2 oraz na roboty dodatkowe do Umowy 06/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. 
na rewitalizację terenów zielonych gminy Lwówek poprzez zagospodarowanie parku 
przy gimnazjum w Lwówku. W tym ostatnim przypadku aneks miał wartość 
5,9 tys. zł i wynikał z robót potwierdzonych protokołem konieczności65.  

Zawarte umowy zabezpieczały interesy UMiG regulując wysokość i okoliczności 
naliczenia kar umownych, warunki odstąpienia od umowy, gwarancję wykonanych 
usług lub robót budowlanych, a także warunki odbioru przeprowadzonych prac 
budowlanych. W jednym przypadku wykonawca był zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy66. 

Podstawą dokonania odbioru prac lub usług realizowanych na podstawie zleceń lub 
zamówień w jednym przypadku był protokół zdawczo-odbiorczy, w dwóch 
przypadkach protokół odbioru robót budowlanych, a w pozostałych przypadkach 

                                                      
63 Aneks nr 1 do Umowy 13/D/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. bez zmiany wartości umowy. 
64 [1] Umowa Nr 05/1/2016 zawarta w dniu 18 listopada 2016 r. uzupełniająca w projekcie pn. Zmiana sposobu 
użytkowania budynku przedszkola we Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej części na dodatkowe 
oddziały żłobka o wartości 44,3 tys. zł brutto; [2] Umowa Nr 06/B/2014 z 29 lipca 2014 r. o wartości 5,9 tys. zł 
brutto jako uzupełniająca do Umowy Nr 06/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. o wartości 92,6 tys. zł brutto na 
rewitalizację terenów zielonych Gminy Lwówek poprzez zagospodarowanie parku przy gimnazjum w Lwówku. 
65 Spisany w dniu 29 lipca 2014 r. 
66 Umowa Nr 5/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu 
użytkowania budynku przedszkola we Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej części na dodatkowe 
oddziały żłobka. – zabezpieczenie w wysokości 7% wartości umowy, tj. 108,0 tys. zł wniesione w pieniądzu. 
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podpis pracownika merytorycznego potwierdzającego w opisie faktury wykonanie 
tych prac, co było zgodne z regulacjami wewnętrznymi. Natomiast realizację umów 
w jednym wypadku potwierdzono podpisem pracownika merytorycznego na opisie 
faktury67, w trzech przypadkach potwierdzano sukcesywnie w trybie określonym 
w umowie68, a w pozostałych przypadkach na podstawie protokołu odbioru robót.  

Wszystkie prace zrealizowane w terminach przewidzianych w zawartych umowach, 
a tylko w jednym wypadku zgłoszono do nich drobne uwagi69. 

Zapłata za realizację wszystkich badanych umów, zleceń i zamówień nastąpiła po 
dokonaniu odbioru robót lub usług w sposób wyżej opisany, w terminie 
wyznaczonym przez wystawcę faktury. 

(dowód: akta kontroli str. 399-508; 2953-2957; 3042-3425; 3428-3718) 

W dniu 23 listopada 2017 r. w toku oględzin potwierdzono wykonanie Zamówienia 
nr 368/2015 z dnia 30 października 2015 r. na przebudowę ul. Pniewskiej w Lwówku 
polegającej na budowie w granicach pasa drogowego zatoki postojowej o długości 
ok.167 mb i szerokości 2,6 m oraz chodnika o szerokości 1,5 m wraz 
z obramowaniem oraz uformowaniem skarpy rowu i zainstalowaniu trzech kratek 
ulicznych. Zadanie to wykonano w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia 
w Lwówku. Natomiast Zlecenie Nr 416/2015 z 30 listopada 2015 r. na odbudowę 
istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Pniewskiej od rowu 
melioracyjnego przebiegającego wzdłuż działki nr ewid.166/1 według oświadczenia 
Burmistrza zostało zrealizowane i odcinek tej kanalizacji został wykonany70. 
Jak oświadczył Burmistrz, odcinek ten nie przebiega przez działkę będącą jego 
własnością, na której powstaje pawilon handlowy. 

(dowód: akta kontroli str. 3065-3082; 3748-3750; 3768) 

Przeprowadzone w tym samym dniu, tj. 23 listopada 2017 r., oględziny realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące zmianę sposobu 
użytkowania przedszkola wraz z rozbudową i przebudową istniejącej części na 
żłobek z wewnętrzną instalacją gazową przy ul. E. Sczanieckiej 12 w Lwówku na 
terenie działek 972/1 i 972/2, wykazało, że pracami budowlanymi objęto budynek 
dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 505,60 m2, z czego 167,89 m2 
dobudowano. Wygląd elewacji wizualnie był zgodny z załącznikami do uzgodnienia 
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków71, a w czasie robót 
budowlanych wymieniono cały dach na nowy z dachówki ceramicznej o kolorze 
grafitowym. Ponadto w całym budynku wymieniono stolarkę okienną na okna pcv 
oraz wyczyszczono elewację z cegły starego budynku. Dobudowano także nowy 
budynek, a stary przeszedł kompletny remont wraz z przebudową wszystkich 
pomieszczeń wewnętrznych, polegający na m.in.: pogłębieniu piwnic, wymianie 
stropów drewnianych, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie schodów 
wewnętrznych oraz wymianie wszystkich podłóg i posadzek. 

Inwestycja została wykonana terminowo i jest używana zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. Gmina uzyskała zgodę na użytkowanie tego obiektu od 

                                                      
67 Umowa 06/A/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy zadaniu 
rewitalizacja terenów zielonych Gminy Lwówek poprzez zagospodarowanie parku Gimnazjum w Lwówku. Same 
prace budowlane odebrano na podstawie Protokołu odbioru robót z dnia 14 sierpnia 2014 r. 
68 Umowy nr 13/D/2011 z 30 sierpnia 2011 r.; nr 10/2013 z 6 sierpnia 2013 r. oraz nr 05/2015 z 25 sierpnia 
2015 r. na dowóz i odwóz uczniów podpisane w następstwie przetargów nieograniczonych o których mowa 
wyżej. 
69 Protokół odbioru końcowego robót z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie końcowego odbioru robót w zamówieniu 
pn. zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola we Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej 
części na dodatkowe odziały żłobka. Zgłoszone uwagi: występują pęknięcia na połączeniach płyt docieplających 
ściany zewnętrzne od wewnątrz budynku (istniejąca część); opisać zawory na rozdzielaczy przy kotła c.o. 
w piwnicy, występują sfałdowania na cokołach z wykładziny pcv. 
70 Fakt ten potwierdza przedstawiona przez UMiG mapa do celów projektowych z dnia 16 grudnia 2015 r. 
z widoczną przedmiotową rurą kanalizacyjną. 
71 Projekt elewacji załączony do pisma PO-WN.5183.1291.1.2016 z 10 marca 2016 r. 
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Powiatowego Inspektora Budowlanego72, opinię sanitarną PPIS73 oraz stanowisko 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu74. Na realizację tego zadania 
pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 1 028,3 tys. zł75. 

 (dowód: akta kontroli str. 3428-3750) 

Kontrola prawidłowości realizacji umowy na dowóz i odwóz uczniów76 była 
realizowana przez pracowników UMiG poprzez comiesięczne rozliczenie ilości 
kursów i km przejechanych przez przewoźnika oraz za pośrednictwem dyrektorów 
szkół, którzy o nieprawidłowościach byli obowiązani informować UMiG.  

Ponadto na podstawie informacji o przeprowadzonych kontrolach autokarów 
służących do przewozu uczniów przez Komendę Powiatową Policji w Nowym 
Tomyślu (dalej: „KPP”) oraz Inspekcję Transportu Drogowego77, podczas których 
zatrzymano dowody rejestracyjne tych pojazdów, wezwano wykonawcę do złożenia 
wyjaśnień oraz przeprowadzono z nim rozmowy78. Podczas spotkania w dniu 
8 lutego 2017 r. Sekretarz Gminy zapowiedział wykonawcy rozwiązanie umowy 
jeżeli podczas następnych kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości. Według 
Burmistrza, do dnia 28 listopada 2017 r., UMiG nie naliczył wykonawcy kar 
umownych, a nie licząc sytuacji losowych, wynikających z warunków klimatycznych 
oraz awarii sprzętu, wykonawca wywiązywał się z przedmiotu umowy. 

Według informacji udzielonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego w Poznaniu, organ ten po dniu 1 września 2015 r. 
przeprowadził siedem kontroli autokarów wykonawcy realizującego dowozy 
i odwozy uczniów na terenie Gminy. W żadnym z tych wypadków nie stwierdzono 
nietrzeźwości kierujących, a dowody rejestracyjne kontrolowanych pojazdów 
zatrzymano w dniach 21 października 2016 r. i 24 stycznia 2017 r. Następne trzy 
kontrole przeprowadzone w dniach: 23 lutego 2017 r., 2 marca 2017 r. i 7 listopada 
2017 r. nie zakończyły się zatrzymaniem dokumentów79. Natomiast KPP oprócz 
kontroli w dniu 21 października 2016 r. przeprowadziła kontrolę trzech pojazdów 
przewoźnika, w tym dwóch zastępczych w dniu 25 października 2016 r. Podczas tej 
ostatniej kontroli zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu zastępczego, a podczas 
tej kontroli był obecny pracownik UMiG80. 

(dowód: akta kontroli str. 3376-3425; 3753-3758; 3761-3864) 

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

1. W ośmiu przypadkach w Urzędzie udzielono zamówień publicznych na 
świadczenie usług, które polegały na usunięciu zakrzaczeń lub drzew, a także 
koszeniu poboczy81 bez wskazania dokładnego miejsca realizacji usługi i/lub 

                                                      
72 Pismo PINB.5121.82.2016.MZ. 
73 Pismo ON.NS-451-1-62/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. 
74 Pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu – PRZ.5564.91.2016 
z 2 grudnia 2016 r. 
75 Porozumienie Nr 6/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 2 listopada 2016 r. zawarte 
z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w zakresie 
określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 „MALUCH – edycja 
2016”. 
76 Postępowanie RG.271.03.01.2015.ZJ – Umowa 05/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
77 W dniu 21 października 2016 r. i w dniu 24 stycznia 2017 r. 
78 Pismo RG.271.03.01.2015/2016.ZJ z 24 października 2016 r. oraz RG.271.03.01.2015/2017.ZJ z 30 stycznia 
2017 r. oraz notatki służbowe z dnia 26 października 2016 r. i 8 lutego 2017 r. 
79 Pismo WP.8112.27.2017.WPA z 28 listopada 2017 r. 
80 Pismo R-MK-0151-39/2017 z 29 listopada 2017 r. 
81 Zlecenie nr 67/2013 z 11 kwietnia 2013 r. na 10,1 tys. zł; Zlecenie nr 102/2014 z 5 maja 2014 r. na 8,4 tys. zł; 
Zlecenie nr 283/2017 r. z 17 sierpnia 2017 r. w zakresie zadania 1 i 2 o wartości 3,8 tys. zł (ZU-H M.J.); Zlecenie 
nr 178/2015 z 17 czerwca 2015 r. na 4,2 tys. zł; Zlecenie nr 146/2016 z 2 czerwca 2016 r. na 4,6 tys. zł; Zlecenie 
nr 205/2017 z 21 czerwca 2017 r. na 5,4 tys. zł (ZU-H B.P); Zlecenie nr 59/2016 z 8 marca 2016 r. na 23,8 tys. zł 
oraz Zlecenie nr 20/2017 z 18 stycznia 2017 r. na 24,7 tys. zł (UZM J.W.) 
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jednostki miary jej wykonania, co było działaniem nierzetelnym. Na usługi 
te wydatkowano łącznie 85,1 tys. zł. 

W ten sam sposób, czyli bez dokładnego wskazania miejsca i ilości 
zrealizowanego przedmiotu usługi, potwierdzano także realizację tych zleceń.  

Burmistrz wyjaśnił, że rozliczenie wykonania koszenia poboczy odbywało się 
na podstawie zestawienia ilości m2 wykoszonych lub odkrzaczonych poboczy 
oraz ceny jednostkowej za2 m za ten rodzaj usługi, a w przypadku usunięcia 
drzew podstawą rozliczenia wykonanej usługi były zapytania ofertowe i notatki 
z przeprowadzonego rozpoznania cenowego. 

NIK nie uwzględnia tych wyjaśnień, gdyż wymienione dokumenty mają 
charakter wewnętrzny i w żaden sposób nie zostały wskazane w zleceniach 
i ich rozliczeniach jako podstawa do potwierdzenia wykonania usługi. 

 (dowód: akta kontroli str. 2953-2957) 

2. Realizację robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Pniewskiej 
w Lwówku w ramach których wybudowano zatoki postojowe i chodnik oraz 
odbudowano kanalizację deszczową zlecono wykonawcy tylko na podstawie 
Zamówienia nr 368/2015 z 30 października 2015 r. o wartości 98,3 tys. zł oraz 
nr 416/2015 z 30 listopada 2015 r. o wartości 31,6 tys. zł, bez zawarcia w tych 
sprawach pisemnych umów, choć było to wymagane w świetle obowiązującego 
w tym zakresie § 6 ust. 7 Regulaminu.  

Burmistrz wyjaśnił, że wystawione zlecenia traktowano jako formę umowy, 
ponieważ określały one przedmiot zamówienia, wymagany termin realizacji, 
wartość zamówienia oraz okres płatności. 

NIK nie uwzględnia tych wyjaśnień, ponieważ Regulamin wskazywał na 
konieczność zawarcia umowy, a dyspozycje w postaci zlecenia nie zawierają 
niezbędnych elementów umowy o roboty budowlane, gdyż m.in. nie zawierały 
zobowiązania wykonawcy do oddania przewidzianego obiektu, zgodnie 
z art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny82. 

(dowód: akta kontroli str. 2953; 3065-3082) 

NIK zwraca uwagę, że nierzetelny sposób zlecania i rozliczania usług rodzi ryzyko 
dokonania zapłaty za niewykonane lub częściowo wykonane prace. W związku 
z tym – według NIK – zachodzi potrzeba rozważenia podjęcia przez Burmistrza 
działań zmierzających do każdorazowego wskazywania, przy zamawianiu usług, ich 
dokładnego przedmiotu, miejsca wykonania oraz odpowiedniej jednostki miary 
związanej ze zleconą do wykonania pracą, tak by jednoznacznie i precyzyjne można 
było stwierdzić, co, kiedy, gdzie i w jakiej ilości zostało zrealizowane. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w obszarze legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień 
publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek. 

3. Legalność, rzetelność i gospodarność działań związanych 
z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta i Gminy Lwówek, ze 
szczególnym uwzględnieniem oddawania majątku w najem, dzierżawę 
i użyczenie 

3.1. Rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami 

Zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami realizował pracownik 
zajmującemu stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 
w Referacie gospodarczym UMiG. 

                                                      
82 Dz. U z 2017 r., poz. 459 ze zm. 
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W Urzędzie funkcjonowały wewnętrzne procedury w zakresie zasad dzierżawienia 
lub najmu nieruchomości gruntowych do pięciu lat w trybie przetargowym83 oraz 
w zakresie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na 
dzierżawę, sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiących własność Gminy84. Procedury te obejmowały ceny wyjściowe 
miesięcznego czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, rolną i ogrodniczą. 

Gospodarką gminnym zasobem komunalnym i lokalami użytkowymi w zakresie 
najmu, dzierżawy i użyczenia zajmował się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Lwówku. UMiG sporadycznie wynajmował oraz dzierżawił administrowane przez 
siebie budynki i lokale, w oparciu o zapisy ugn. 

(dowód: akta kontroli str. 353-358; 790; 2936-2937; 2951-2986) 

Gmina posiadała plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 
– 2017 przyjęty w dniu 31 grudnia 2014 r. Zarządzeniem Burmistrza nr 74/2014 
i opracowany zgodnie z postanowieniami art. 25 ugn. 

(dowód: akta kontroli str. 53-59) 

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

Burmistrz nie sporządził planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 
lata 2010-2014, czego wymagał art.25 ust. 2 ugn. 

Jak wyjaśnił, zapis zobowiązujący do sporządzania tego planu powstał z dniem 
1 stycznia 2017 r.85, a wcześniej miał on charakter fakultatywny. 

NIK nie uwzględnia tych wyjaśnień. Sporządzanie planów już wcześniej miało 
charakter obligatoryjny, poprzez zdefiniowanie gospodarowania zasobem gminnym 
jako zadania polegającego w szczególności na wykonywaniu czynności, o których 
mowa w art. 23 ust. 1 ugn, czyli także sporządzanie planów wykorzystania zasobu, 
o czym stanowi pkt 3 tego przepisu. Ponadto, wskazana przez Burmistrza zmiana 
została dokonana w związku ze zmianą brzmienia art. 23 ust.1 ugn z którego 
usunięto obowiązek sporządzania przedmiotowego planu. 

(dowód: akta kontroli str. 4; 43) 

3.2. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Lwówek 

Według stanu na dzień 30 listopada 2017 r., Urząd bezpośrednio zarządzał 
108 nieruchomościami i lokalami, z czego 94 stanowiły nieruchomości gruntowe. 
Spośród ww. nieruchomości i lokali 78 było dzierżawionych, cztery wynajmowane 
oraz 10 użyczanych. Pozostałe 13 było przeznaczonych do sprzedaży, a trzy 
gotowe do dzierżawy. Z tytułu dzierżawy gruntów Gmina uzyskała 
52,0 tys. zł w 2015 r., 65,3 tys. zł w 2016 r. oraz 52,4 tys. w 2017 r.86  

Prawidłowość gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy zbadano87 na 
podstawie próby obejmującej dzierżawę trzech nieruchomości88. W podlegającej 
badaniu próbie Gmina wydzierżawiła jedną nieruchomość w trybie przetargu 

                                                      
83 Uchwała nr XVII/110/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad 
wydzierżawienia lub wynajmu na okres do pięciu lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych 
położonych na terenie miasta i gminy Lwówek, przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, rolną 
i ogrodniczą oraz określenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych pod wyżej 
wymienioną działalność. 
84 Zarządzenie Nr 21/2008 i Zarządzenie 62/2014. 
85 Wprowadzony art.19 pkt 8 lit. A ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260). 
86 Do dnia 16 listopada 2017 r. 
87 Dobór celowy na podstawie osądu kontrolera. 
88 [1] Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 387 – Brody w 2011 r.; [2] Bezprzetargowa 
dzierżawa działki 90/2 – Posadowo w 2016 r. na jeden rok, [3] Bezprzetargowa dzierżawa działek 265/1 i 265/3 
Konin w 2016 r. na okres 5 lat. 
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ustnego nieograniczonego oraz dwie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 
zgodnie z postanowieniami art.37 ust. 4 i 4a ugn.  

Dzierżawa nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
nastąpiła po uprzednim ogłoszeniu w prasie lokalnej, umieszczeniu na tablicy 
ogłoszeń UMiG oraz na stronie BIP wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. Wykaz ten był upubliczniony 21 dni i zawierał elementy wymagane 
postanowieniami art.35 ugn. Natomiast ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone 
na tablicy ogłoszeń UMiG, wiejskich tablicach ogłoszeniowych oraz opublikowane 
na stronie BIP i spełniało wymogi określone art. 38 ugn. Komisja powołana do 
rozstrzygnięcia przetargu wybrała dzierżawcę, z którym zawarto umowę na pięć lat. 

W pozostałych dwóch wypadkach Burmistrz wydzierżawił nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym: na okres jednego roku z dotychczasowym dzierżawcą tej 
nieruchomości oraz na okres ponad pięciu lat89 po uzyskaniu zgody Rady90. 

(dowód: akta kontroli str. 817-875; 2987-3041; 2953; 3759) 

Burmistrz wydzierżawił w dniu 6 kwietnia 2016 r. nieruchomość na rzecz 
Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka z Chudobczyc obejmującą działkę 
nr 265/1 o powierzchni 1,3279 ha położoną w Koninie gm. Lwówek, działkę nr 265/3 
o powierzchni 0,8958 ha położoną w Koninie gm. Lwówek. Na jej terenie znajdowała 
się wiata na sprzęt pływający o powierzchni 140,5 m2 wraz ze sprzętem pływającym, 
pawilon handlowo-gastronomiczny z wiatą o łącznej powierzchni 98 m2, budynek 
sanitariatów o powierzchni 73,9 m2, budynek kuchni polowej o powierzchni 55,3 m2 
wraz z wyposażeniem, dwa pomosty drewniane, przebieralnia oraz skrzynki 
prądowe. Umowa ta została zawarta na preferencyjnych warunkach na ponad pięć 
lat po uzyskaniu zgody Rady91, za stawkę niższą średniorocznie o 1,7 tys. zł netto 
od poprzedniego dzierżawcy.  

Przedsiębiorca dzierżawiący poprzednio tą nieruchomość zrezygnował z niej 
z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Burmistrz oświadczył, że dzierżawcy przekazano teren zaniedbany, 
nieuporządkowany oraz wymagający dokonania napraw budynków i sprzętu 
pływającego.  

Przeprowadzone w dniu 23 listopada 2017 r. oględziny tej nieruchomości wykazały, 
że teren był uporządkowany i zadbany. Budynki przekazane w dzierżawę przez 
Gminę były odmalowane oraz wymieniono w nich stolarkę okienną, a w czasie 
oględzin były zabezpieczone na okres zimowy. Dzierżawca na terenie 
wydzierżawionym postawił cztery nowe drewniane domki letniskowe niezwiązane 
z podłożem, urządził plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko. W wiacie na 
sprzęt sportowy były zmagazynowane rowery wodne, kajaki, kapoki oraz rowery, 
wszystkie w dobrym lub bardzo dobrym stanie, zabezpieczone na zimę przed 
działaniem warunków atmosferycznych 

Według Burmistrza, przy zawieraniu umowę dzierżawy cały czas miano na uwadze, 
że dzierżawcą jest podmiot ekonomii społecznej, a dotychczasowe próby 
wydzierżawienia terenu prywatnemu przedsiębiorcy kończyły się niepowodzeniem. 
W ocenie Burmistrza mieszkańcy Gminy pozytywnie oceniają sposób w jaki obecny 
dzierżawca administruje tym obszarem. 

Gmina w okresie objętym kontrolą nie dzierżawiła nieruchomości gruntowych 
na cele związane z wydobywaniem kruszyw. 

                                                      
89 Od dnia 6 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2021 r. 
90 Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Koninie. 
91 Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Koninie, która zezwalała na 
bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości na okres sześciu lat. 
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(dowód: akta kontroli str. 521-534; 817-875; 2952-2953; 2990-3013) 

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

3.3. Prawidłowość realizacji zawartych umów 

Prawidłowość realizacji zawartych umów została zbadana na podstawie próby 
o której mowa w pkt 3.2 niniejszego wystąpienia. 

Gmina we wszystkich badanych przypadkach zawarła umowy z dzierżawcami 
nieruchomości gminnych. Umowy te zawierały określenie przedmiotu dzierżawy, 
czas obowiązywania, przeznaczenia nieruchomości, zakaz jej poddzierżawienia lub 
dalszego użyczenia, należny Gminie czynsz dzierżawny oraz warunki 
wypowiedzenia umowy uzależnione od przeznaczenia nieruchomości na inne cele 
niż określone w umowie oraz uchybienia jakichkolwiek warunków umowy. Czynsze 
od badanych umów były płacone przez dzierżawców, w terminach określonych 
w umowach92. 

(dowód: akta kontroli str. 2987-3041) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w obszarze legalności, rzetelności 
i gospodarność działań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta 
i Gminy Lwówek, ze szczególnym uwzględnieniem oddawania majątku w najem, 
dzierżawę i użyczenie. 

4. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Lwówku 

4.1. Rzetelność i legalność organizacji sprawowania nadzoru i kontroli nad 
Spółką 

ZGK został przekształcony za zgodą Rady93 w jednoosobową spółkę prawa 
handlowego z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. 31 grudnia 2010 r. 
Gmina po powołaniu Spółki raz podwyższyła jej kapitał, wnosząc, za zgodą Rady94, 
aport rzeczowy o wartości 54,2 tys. zł. Spółka zajmuje się dostarczaniem wody 
i odbiorem ścieków, a także gospodarką odpadami na terenie Gminy, prowadzi też 
komercyjną działalność gospodarczą – stację kontroli pojazdów. Spółką kieruje 
jednoosobowo Prezes Zarządu, a w jej Radzie Nadzorczej zasiadają trzy osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 265-271;702-784; 810-816) 

Bezpośredni nadzór nad spółką pełnił osobiście Burmistrz, m.in. uczestnicząc 
osobiście w zgromadzeniach wspólników. W UMiG nie było komórki/pracownika 
nadzoru właścicielskiego, co wynikało z faktu, że ZGK był jedyną spółką gminną. 
W związku z tym brak było również wewnętrznych procedur w zakresie nadzoru 
właścicielskiego, polityki właścicielskiej itp. Zasady współpracy z Radą Nadzorczą 
i Prezesem Zarządu ZGK regulowały regulaminy przyjęte przez zgromadzenie 
wspólników. 

                                                      
92 Poza jednym przypadkiem, w którym czynsz opłacono z opóźnieniem 21 dniowym wraz z należnymi Gminie 
odsetkami za ten okres. 
93 Uchwała nr XLI/269/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji w celu 
przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce 
wykonywania zadań własnych Gminy Lwówek. 
94 Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. i objęcia nowych 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. 
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W latach 2010-2017 r. nie było prowadzonych kontroli i audytów w zakresie nadzoru 
właścicielskiego95. 

(dowód: akta kontroli str. 4; 47-50; 217-233;  252-264; 276-352 ) 

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

NIK zwraca uwagę, że prowadzenie przez ZGK stacji kontroli pojazdów wykraczało 
poza określone w art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej96 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym97 ograniczenia w prowadzeniu przez gminy działalności gospodarczej 
poza sferą użyteczności publicznej. Skutkuje to tym, ze Miasto i Gmina Lwówek, 
jako 100% udziałowiec Spółki, jest pośrednio zaangażowane w komercyjną 
działalność gospodarczą, która według NIK nie stanowi zadania o charakterze 
użyteczności publicznej, zdefiniowanego w art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce 
komunalnej. Nie są to bowiem świadczenia obejmujące bieżące i nieprzerwane 
zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba rozważenia 
podjęcia przez Burmistrza, w ramach uprawnień Zgromadzenia Wspólników ZGK, 
działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Spółkę działalności 
wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej z naruszeniem przepisów ustawy 
o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej. 

4.2. Rzetelność i legalność wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych 
w odniesieniu do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Spółki 

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej ZGK spełniały co do zasady formalne 
wymagania wynikające z przepisów prawa (za wyjątkiem nieprawidłowość opisanej 
poniżej). Wybór na członków rad nadzorczych odbył się bez publicznego konkursu. 
Według Burmistrza wynikało z faktu, że nie było to obowiązkowe. Wskazał on 
również, iż powodem braku konkursów na te stanowiska, był także brak osób 
z branży komunalnej z uprawnieniami do zasiadania w tym organie, co 
spowodowało, że do Rady Nadzorczej powoływano osoby o zaufaniu społecznym. 
Nie było to przedmiotem skarg. 

Spółka według składanych sprawozdań finansowych i corocznej opinii biegłego 
rewidenta przedstawianej z badania sprawozdania finansowego za lata 2011-2016 
była w dobrej kondycji finansowej, notowała corocznie zyski98, które zwiększały jej 
kapitał zapasowy oraz nie była zadłużona.  

(dowód: akta kontroli str. 48; 205-216; 234-251; 276-352; 361; 702-784) 

Według informacji przekazanych przez ZGK, Spółka nie pobierała opłat za 
podłączenie do sieci kanalizacyjnej99, a w latach 2010-2017 podłączono do niej 
494 nowych odbiorców.  

Spółka samodzielnie prowadziła w latach 2011-2017 inwestycje o łącznej wartości 
4 509,5 tys. zł brutto. Jedną z tych inwestycji była budowa kanalizacji 
w miejscowości Zębowo, zrealizowana na podstawie umowy z dnia 23 maja 2016 r. 
o wartości 1 185,3 tys. zł brutto100 oraz umowy na roboty dodatkowe z dnia 11 lipca 
2016 r., rozliczonej ostatecznie na kwotę 68,7 tys. zł brutto. Spółka w dniu 5 lipca 
2017 r. podpisała umowę na dofinansowanie ze środków UE realizacji tej inwestycji 

                                                      
95 Jedynie w 2017 r. UMiG przeprowadził w ZGK kontrolę działalności gospodarki odpadami w zakresie 
prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
96 Dz. U. z 2017, poz. 827. 
97 Dz. U. z 2017 r., poz. 1875. 
98 37,2 tys. zł w 2011 r.; 8,3 tys. zł w 2012 r.; 376,2 tys. zł w 2013 r.; 421,6 tys. zł w 2014 r.; 482,6 tys. zł 
w 2015 r. oraz 390,5 tys. zł w 2016 r. 
99 Spółka pobierała jednak zgodnie z zatwierdzonymi taryfami opłatę w wysokości 68,0 zł netto wynikającą 
z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. 
100 Wartość umowy została zmniejszona o 1,0 tys. zł (z 1 186,3 tys. zł) aneksem z dnia 1 czerwca 2016 r. 
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na kwotę 819,1 tys. zł. Do dnia 23 października 2017 r. Spółka nie otrzymała 
jeszcze z tego tytułu kwoty dofinansowania. 

Według informacji przekazanych przez ZGK, Spółka nie zaciągała kredytów na 
realizację zadań inwestycyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 702-784) 

Burmistrz w ramach prowadzonego nadzoru właścicielskiego nie określał corocznie 
parametrów ekonomicznych do osiągnięcia przez Spółkę, gdyż – jak wyjaśnił – nie 
jest ona nastawiona na maksymalizowanie zysku, a na zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców Gminy. Ocena sytuacji finansowej ZGK była dokonywana przez 
Burmistrza na podstawie badań sprawozdania finansowego wykonywanych przez 
Biegłego, w czasie weryfikacji wniosków taryfowych za wodę oraz przy 
podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48; 198-216) 

Wynagrodzenia Prezesa i członków Rad Nadzorczych ustalał Burmistrz jako 
Zgromadzenie Wspólników Spółki, co było zgodne z art. 6 ust. 2 ustawy kominowej 
oraz art.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami101 (dalej: „ustawa o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń”). Na wynagrodzenie ww. osób w latach 2011 – 2017 ZGK w Lwówku 
Sp. z o.o. wydatkował łącznie 1 277,7 tys. zł. Wynagrodzenie zarówno Prezesa jak 
i członków Rady Nadzorczej nie przekraczało maksymalnych wysokości określonych 
w przepisach ustawy kominowej oraz ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń, a także było zgodne z uchwałami podjętymi przez zgromadzenie 
wspólników w tym zakresie. 

Burmistrz jako Zgromadzenie Wspólników ZGK wydał w terminie określonym 
w art.21 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń uchwały o zasadach 
wynagradzania Prezesa102 i członków Rady Nadzorczej103, zawierające elementy 
wymagane przepisami art.4-8 tej ustawy (zarząd) oraz art. 10 (organ nadzorczy). 

(dowód: akta kontroli str. 702-784; 791-809; 876-881; 887-890) 

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

W chwili powołania za wynagrodzeniem w dniu 3 listopada 2010 r. do Rady 
Nadzorczej ZGK, aż do upływu kadencji w dniu 7 maja 2014 r., Pan K.K był za 
wynagrodzeniem członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Nowym Tomyślu sp. z o.o., tj. spółki w której 100% udziałów należy do Gminy 
Nowy Tomyśl104 oraz członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL sp. z o.o. w Opalenicy, tj. spółki w której 
100% udziałów należy do Gminy Opalenica105. W związku z powyższym powołanie 
za wynagrodzeniem Pana K.K do Rady Nadzorczej ZGK było niezgodne 
z art. 4 ust.1 ustawy kominowej. Przepis ten stanowił w tamtym okresie, że jedna 
osoba może być za wynagrodzeniem członkiem rady nadzorczej tylko w jednej 
spółce, w której 100% lub większość udziałów posiada jednostka samorządu 
terytorialnego. Pan K.K, jako że w chwili powołania do Rady Nadzorczej ZGK 
zasiadał za wynagrodzeniem w radach nadzorczych innych niż ZGK spółek 
komunalnych, nie były zatem uprawniony do jednoczesnego zasiadania za 

                                                      
101 Dz. U poz.1202 ze zm. 
102 Uchwała nr 1/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków 
Zarządu. 
103 Uchwała nr 2/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu 
nadzorczego. 
104 Powołany na członka Rady Nadzorczej PEC - Uchwałą nr 7 z dnia 20 maja 2010 r. oraz Uchwałą nr 6 z dnia 
26 kwietnia 2013 r.  
105 Powołany na członka Rady Nadzorczej KOMOPAL - Uchwałą nr 4 z dnia 17 lipca 2009 r. oraz Uchwałą 
nr 6 z dnia 19 czerwca 2012 r.;  
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wynagrodzeniem w Radzie Nadzorczej ZGK. W wyniku stwierdzonej 
nieprawidłowości Pan K.K. pobrał za zasiadanie w Radzie Nadzorczej ZGK 
nienależne wynagrodzenie w łącznej kwocie 51,1 tys. zł.  Burmistrz wyjaśnił, że 
organy ZGK nie miały informacji o członkostwie Pana K.K w organach nadzorczych 
innych spółek.  

NIK nie uwzględnia tych wyjaśnień. W przypadku ZGK to Burmistrz powołuje 
członków rady nadzorczej, a informacja o członkostwie Pana K.K. w radach 
nadzorczych innych spółek znajdowała się w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc 
była powszechnie dostępna. 

(dowód: akta kontroli str. 5-26;539-541; 545-553; 702-784) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Lwówku. 

5. Legalność i gospodarność działań związanych z ustalaniem cen usług 
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

5.1. Rozwiązania organizacyjne w zakresie oceny prawidłowości oraz 
poprawności przekazywanych przez ZGK wniosków 

Weryfikacją taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków proponowanych 
przez Spółkę zajmuje się osobiście Burmistrz, w razie potrzeby korzystając 
z pomocy radcy prawnego. W związku z powyższym brak było wewnętrznych 
procedury w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 786) 
Weryfikacja taryf za wodę w Gminie odbywała się w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków106 (dalej: „uzzwiś”). ZGK przedstawiał Burmistrzowi wniosek 
o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki, załączając szczegółową kalkulację cen 
i stawek opłat, a także aktualny wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń 
wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Burmistrz dokonywał sprawdzenia czy 
przedłożone taryfy były opracowane zgodnie z przepisami prawa i weryfikował 
koszty wskazane przez Spółkę pod względem celowości ich ponoszenia. 
W przypadku stwierdzenia błędów lub potrzeby wyjaśnień, zwracał się do ZGK 
o uzupełnienie lub poprawę wniosku. Rezultatem weryfikacji taryf za wodę i ścieki 
przez Burmistrza ostatecznie było pisemne stanowisko przekazywane Radzie, 
w którym stwierdzał on zgodność wniosku złożonego przez ZGK z przepisami 
ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 786) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

5.2. Weryfikacja przez Burmistrza taryf proponowanych przez ZGK 

Sprawdzenie realizacji procedury weryfikacji przez Burmistrza taryf proponowanych 
przez Spółkę zostało wykonane na podstawie wniosku o zatwierdzenie taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 
1 grudnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r., który wpłynął on do UMiG w dniu 
21 września 2017 r. 

Z uwzględnieniem daty złożenia oraz zawartości merytorycznej, wniosek ten spełniał 
wymogi określone w art. 24 ust. 2 i 3 uzzwiś oraz § 19 rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 

                                                      
106 Dz.U z 2017 r. poz.328 ze zm. 
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o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków107 (dalej: „rozporządzenie w sprawie taryf”). 

W toku analizy i weryfikacji złożonego wniosku taryfowego, pismem z dnia 
16 października 2017 r., Burmistrz zwrócił się do Prezesa ZGK o złożenie wyjaśnień 
w zakresie wzrostu podatków od nieruchomości oraz amortyzacji, a także weryfikacji 
zaniżonych zdaniem Burmistrza, planowanych przychodów z tytułu odprowadzania 
ścieków, wynikających z możliwości pozyskania nowych odbiorców. W dniu 
19 października 2017 r. Prezes Spółki przekazał stosowne wyjaśnienia wraz 
z korektą taryfy zmniejszającą skalę podwyżki ceny netto za odprowadzenia 
ścieków z 13,91% na 3,76%.  

Pismem z dnia 20 października 2017 r. Burmistrz przekazał Przewodniczącemu 
Rady opinię o wniosku ZGK w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stwierdzającą jego zgodność 
z przepisami uzzwiś oraz rozporządzenia w sprawie taryf. Z treści pisma wynikało, 
że Spółka: [1] złożyła wniosek zgodnie z art.24 ust. 2 uzzwiś, [2] zgodnie 
z art. 24 ust. 3 uzzwiś załaczyła do wniosku niezbędne dokumenty, [3] opracowała 
wniosek jednoznacznie podający wszystkie konieczne informacje oraz zgodny 
z wymogami określonymi w uzzwiś i rozporządzeniu w sprawie taryf.  

Rada w dniu 30 października 2017 r. zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków108.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 6 uzzwiś, Rada ustaliła dopłaty do cen wody 
odbiorców z grup taryfowych W3 i W4, zaopatrywanych z ujęcia wody Chmielinko 
i z innego poza gminnego zakładu komunalnego, zrównujące koszt wody na cele 
socjalno-bytowe dla wszystkich mieszkańców Gminy oraz ustaliła dopłaty za 
odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych109. 

(dowód: akta kontroli str. 2467-2935) 

Porównanie danych złożonych we wniosku taryfowym z 19 lutego 2016 r. w zakresie 
planowanych na 2016 r. przychodów i marży zysku z danymi z wniosku taryfowego 
z 19 października 2017 r., w zakresie wykonania przychodów i marży zysku 
w 2016 r. wykazało, że nie uzyskano planowanych przychodów ze sprzedaży wody, 
przekroczono planowane przychody z odprowadzania ścieków oraz nie 
przekroczono założonej zyskowności.  

(dowód: akta kontroli str. 2467-2935) 

W kontrolowanym okresie110 cena netto m3 wody na terenie Gminy wzrosła od 
21,9%111 do 32,8%112, przy jednoczesnym wzroście ceny netto za odprowadzenie 
ścieków od 39,7%113 do 54,4%114, natomiast miesięczna stawka abonamentowa 
wzrosła w tym okresie od 39,2%115 do 96,3%116. Jednocześnie według danych 
GUS117 w latach 2010-2016 dochód rozporządzalny118 na przeciętne gospodarstwo 
domowe w Wielkopolsce wzrósł w tym okresie tylko o 15,6%119.  

                                                      
107 Dz.U z 2017 r. poz.1701. 
108 Uchwała Nr XXXVII/224/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
109 Uchwała Nr XXXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopłaty dla 
odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. 
110 Porównanie taryf zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXVIII/249/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 kwietnia 
2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
oraz Uchwała Nr XXXVII/224/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017 r. w tej samej sprawie. 
111 Z 3,24 zł na 3,95 zł - grupa taryfowa W1 i Wp1/W1; W2; W5 oraz W3 i W4 po uwzględnieniu dopłat. 
112 Z 5,16 zł do 6,85 zł – grupa taryfowa W3 i Wp3/P3. 
113 Z 5,89 zł do 8,23 zł za 1 m3 dla grup taryfowych S1 i S2 po uwzględnieniu dopłat. 
114 Z 5,89 zł do 9,10 zł za 1 m3 dla taryfy S3. 
115 Z 5,03 zł do 7 zł dla I grupy abonamentowej/W5-S1. 
116 Z 16,30 zł do 32 zł dla II grupy abonamentowej/P1 i P3-S3. 
117 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-
gospodarstw-domowych-w-2016-r-,9,11.html. 
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Według informacji uzyskanych od ZGK, tytułem dopłat do odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w latach 2011-2017 otrzymał ona łącznie 
411,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 702-784; 2467-2468) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w obszarze legalności i gospodarność działań związanych z ustalaniem cen usług 
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 

IV. Uwaga i wniosek 

NIK zwraca uwagę, że opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym ustalenia 
kontroli, w tym w szczególności nieprawidłowości i uwagi, związane z poddanymi 
kontroli obszarami: [1] legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji 
zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek oraz 
[2] sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Lwówku, wskazują na potrzebę rozważenia przez Burmistrza 
podjęcia działań wzmacniających funkcjonowanie w Urzędzie kontroli zarządczej, 
w celu urzeczywistnienia określonego w art. 68 ust. 1 ufp wymogu zapewnienia 
realizacji celów i zadań kierowanej przez niego jednostki sektora finansów 
publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

Mając na względzie ustalenia kontroli w obszarze legalności i gospodarności działań 
w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę 
Lwówek, na poprawę działalności Urzędu w tym zakresie pozytywnie mogłoby 
wpłynąć zapewnienie szkoleń merytorycznych pracownikom zajmujących się 
zamówieniami publicznymi. 

W zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Lwówku, rozważenia wymaga potrzeba wprowadzenia 
instrumentów, takich jak: opracowanie polityki właścicielskiej, obejmującej 
w szczególności długoterminowe cele społeczne i ekonomiczne spółki komunalnej; 
ujęcie polityki właścicielskiej w dokumentach strategicznych; wprowadzenie 
procedur cyklicznego monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej 
spółki; określenie kryteriów oceny organów spółek; obejmowanie spółki 
audytem/kontrolą. Na zasadność wprowadzania takich mechanizmów wskazują 
ustalenia kontroli NIK związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych120. 

 

 

                                                                                                                                       
118 (Definicja GUS) - suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł 
pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika 
(od dochodów z pracy najemnej oraz od niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozostałych 
świadczeń społecznych), o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny 
rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie 
oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody 
pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary i usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby 
gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie bądź prowadzonej działalności 
gospodarczej na własny rachunek) oraz towary i usługi otrzymane nieodpłatnie. 
119 Z 3 534,82 zł w 2010 r. do 4 087,97 zł w 2016 r. (dochód rozporządzalny na 1 osobę z Tab.25 pomnożony 
przez przeciętną ilość osób w gospodarstwie dokowym – Tab.8). 
120 Informacje o wynikach kontroli: P/14/019 – „Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez 
jednostki samorządu terytorialnego”, P/13/160 – „Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie 
łódzkim”, P/12/187 – „Wykonanie wniosków z kontroli nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa 
i spółkami komunalnymi”, P/09/186 – „Funkcjonowania wybranych spółek  udziałem samorządu gminnego na 
terenie Dolnego Śląska”, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej NIK na stronie internetowej: 
www.nik.gov.pl. 
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Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli121 wnosi o podjęcie, w ramach uprawnień 
Zgromadzenia Wspólników ZGK, działań w celu zwrotu na rzecz Spółki 
nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej 
przez Pana K.K w latach 2010-2014. 

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 we Wrocławiu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

Wrocław, dnia     grudnia 2017 r. 

  

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler: p.o. Dyrektor 

Radosław Kujawiński Cezary Mazik 
specjalista kontroli państwowej 
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121 Dz. U. z 2017 r. poz.524. 

Wniosek pokontrolny 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


