KRR.430.009.2021
Nr ewid. 140/2021/P/21/049/KRR

Informacja o wynikach kontroli

PRAWIDŁOWOŚĆ
WSPARCIA FINANSOWEGO WYBRANYCH OPERACJI
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020

DEPARTAMENT ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

MARZEC

2

01

1

MISJĄ

Najwyższej Izby Kontroli jest niezależna, profesjonalna kontrola zadań
publicznych w interesie obywateli i państwa

Informacja o wynikach kontroli
Prawidłowość wsparcia finansowego wybranych operacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Marek Adamiak
Akceptuję:
Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Małgorzata Motylow

Zatwierdzam:
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
T/F +48 22 444 50 00
www.nik.gov.pl

Marian Banaś
Warszawa, dnia

SPIS TREŚCI
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ.................................................4
1. WPROWADZENIE.................................................................................................................................6
2. OCENA OGÓLNA.................................................................................................................................8
3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI....................................................................................................9
4. WNIOSKI............................................................................................................................................... 15
5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI................................................................................................ 16
5.1. Realizacja operacji typu drogi oraz operacji typu targowiska
w ramach PROW 2014–2020.................................................................................................................16
5.1.1. Przygotowanie do realizacji operacji typu drogi oraz operacji
typu targowiska...........................................................................................................................16
5.1.2. Nabory WoPP w ramach operacji typu drogi i operacji typu targowiska
oraz wybór operacji do realizacji...........................................................................................21
5.1.3. Rozpatrywanie WoP i kontrole realizacji operacji typu drogi
oraz operacji typu targowiska................................................................................................29
5.1.4. Realizacja płatności i wykorzystanie limitów środków finansowych.......................37
5.1.5. Realizacja potrzeb rozwoju obszarów wiejskich w zakresie budowy
i modernizacji dróg lokalnych................................................................................................41
5.2. Monitorowanie realizacji operacji typu drogi oraz operacji typu targowiska
w ramach PROW 2014–2020...............................................................................................................45
5.3. Nadzorowanie realizacji operacji typu drogi oraz operacji typu targowiska
w ramach PROW 2014–2020...............................................................................................................47
5.4. Utrzymanie obiektów zrealizowanych w wyniku operacji typu drogi
i operacji typu targowiska w ramach PROW 2014–2020..........................................................51

6. ZAŁĄCZNIKI........................................................................................................................................ 57
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Metodyka kontroli i informacje dodatkowe..................................................................................57
Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych........................60
Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności.......................................80
Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli..........................84
Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli..........................................................85

Zdjęcie na okładce:
Zdjecia własne NIK

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
ARiMR, Agencja
Droga

EFRROW
IZ PROW 2014–2020
Operacje typu drogi
Operacje typu
targowiska
MRiRW
Ustawa o Agencji
Ustawa o finansach
publicznych
Ustawa o EFRROW

Ustawa pzp
PROW 2014–2020,
Program
Rozporządzenie
nr 907/2014

Rozporządzenie
ws. monitorowania

Rozporządzenie
ws. limitów

Rozporządzenie
ws. dróg

4

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami
i instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym (art. 4
pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, ze zm.)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020

Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów”
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, ze zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów,
zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania
euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji
i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2021 r. poz. 458)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755,
ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232)

Rozporządzenie
ws. targowisk

SW
SWM
UoPP
UMWM
WPR
WoP
WoPP

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1230, ze zm.)
Samorząd województwa

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Umowa o przyznaniu pomocy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Wspólna polityka rolna
Wniosek o płatność

Wniosek o przyznanie pomocy
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy pomoc finansowa
na realizację wybranych
operacji w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 udzielana była
prawidłowo?

Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy realizacja operacji
typu „Budowa
i modernizacja dróg
lokalnych” oraz
„Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele
promocji lokalnych
produktów” w ramach
PROW 2014–2020 była
prawidłowa?
2. Czy monitorowanie
realizacji operacji typu
„Budowa i modernizacja
dróg lokalnych” oraz
„Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele
promocji lokalnych
produktów” w ramach
PROW 2014–2020 było
prawidłowe?
3. Czy nadzór ARiMR
nad wykonywaniem
zadań agencji płatniczej
delegowanych do SW
w zakresie realizacji
operacji typu „Budowa
i modernizacja dróg
lokalnych” oraz
„Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele
promocji lokalnych
produktów” był rzetelny?

Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest
poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi obejmujące działania dotyczące klimatu, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Łączne środki publiczne
przeznaczone na realizację PROW 2014–2020 wyniosły 13,6 mld euro,
w tym: 8,7 mld euro z EFRROW i 4,9 mld euro wkładu krajowego.
Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju Polski, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa
ta została uzgodniona z Komisją Europejską i określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla Unii Europejskiej
celów określonych w strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Program zgodnie z zasadą n+31 będzie realizowany do 2023 r.

Jedną z przyczyn ograniczającą rozwój obszarów wiejskich jest brak podstawowej infrastruktury i usług, który utrudnia działalność gospodarczą,
w tym nie przyciąga dobrze wykształconych kadr. Barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak
dobrej jakości dróg. Znaczna liczba gmin położona jest poza siecią kolejową
lub obsługiwana jest przez szlaki o bardzo niskich parametrach technicznych przy równoczesnym braku dostatecznej integracji poszczególnych
rodzajów transportu zbiorowego. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone
są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura).
Stan techniczny dróg lokalnych jest bardzo zróżnicowany. Duża część
tych dróg została zbudowana kilkadziesiąt lat temu przy założeniu wielokrotnie mniejszego obciążenia ruchem. Wiele dróg, mimo wykonania
nawierzchni twardych, nie posiada drożnego systemu odbioru wód opadowych, co skutkuje przyspieszoną degradacją korpusu drogowego. Część
dróg o nawierzchni bitumicznej wymaga lub w niedalekiej przyszłości
będzie wymagało remontu przynajmniej warstwy ścieralnej.

Niski poziom rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach wiejskich jest poważną barierą w rozwoju przedsiębiorczości oraz mobilności pracujących (dojazdy do pracy). Dotyczy to zarówno poziomu
nasycenia obszarów wiejskich infrastrukturą transportową, jak również
odpowiedniej jakości infrastruktury komunikacyjnej. Ponadto w zakresie dróg gminnych i powiatowych niezbędne jest tworzenie spójnej sieci
dróg dobrej jakości powiązanych z siecią autostrad, dróg ekspresowych,
krajowych i wojewódzkich. Jednocześnie rozwiązania w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej powinny być systemowe i służyć
1

6

Zasada n+3 oznacza, że zgodnie z art. 136 rozporządzenia nr 1303/2013 Komisja Europejska
anuluje każdą część kwoty w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana
na początkową i roczną płatność zaliczkową oraz płatności okresowe do dnia 31 grudnia
trzeciego roku budżetowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe
w ramach programu operacyjnego, lub w odniesieniu do której wniosek o płatność sporządzony
zgodnie z art. 131 nie został przesłany zgodnie z art. 135 rozporządzenia.

WPROWADZENIE
4. Czy utrzymanie
obiektów zrealizowanych
w wyniku operacji typu
„Budowa i modernizacja
dróg lokalnych” oraz
„Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele
promocji lokalnych
produktów” w ramach
PROW 2014–2020
było prawidłowe?

Jednostki
kontrolowane
Centrala ARiMR
Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Urząd Gminy w Kotuniu
Urząd Miejski w Tłuszczu

Okres objęty kontrolą
Od 1 stycznia 2015 r.
do 30 czerwca 2021 r.,
z wykorzystaniem
dowodów sporządzonych
przed lub po tym okresie,
mających istotny wpływ
na działalność objętą
kontrolą.

zintegrowaniu różnych środków transportu i komunikacji (pozwalających
m.in. w sposób płynny łączyć różne środki komunikacji podczas dojazdów
do i z miejsca pracy w węzłach przesiadkowych – w tym również z szybkimi połączeniami kolejowymi).

Kontrolą objęto realizację operacji typu budowa lub modernizacja dróg
lokalnych. W PROW 2014–2020 założono, że realizacja tych operacji
przyczyni się do budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych
lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg
publicznych, albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Na realizację tego celu zaplanowano limit środków z EFRROW w kwocie
335,8 mln euro, a limit środków ogółem (z EFRROW i własne beneficjentów) wyniósł około 2246,3 mln zł.
Zakresem niniejszej kontroli objęto również wsparcie realizacji operacji typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów. W Programie założono, że przyczyni się ono do poprawy zbytu produktów rolnych i wzmocnienia pozycji
rolników w łańcuchu żywnościowym. Limit środków ogółem na operacje typu targowiska w latach 2016–2017 wyniósł 75 mln euro. Od 2018 r.
limit ten został zmniejszony do 63,2 mln euro, tj. o 15,8%. Limit środków
ogółem (z EFRROW i własne beneficjentów) wyniósł około 279,2 mln zł.

Wsparcie to miało na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy z małych i średnich gospodarstw będą mogli sprzedawać wytworzone produkty. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego
i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa i modernizacja targowisk ułatwia dystrybucję produktów rolnych i umożliwia konsumentom dostęp do produktów lokalnych.
Najważniejsze problemy w funkcjonowaniu niezmodernizowanych
targowisk są związane z infrastrukturą techniczną (brak miejsc parkingowych, niezadowalające warunki sanitarno-higieniczne).

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu
29 października 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiając
informację na temat budżetu dla Polski w części odnoszącej się do rolnictwa (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich (Polityka Spójności UE) na lata
2023–2027 podał, że Jeżeli chodzi o środki polityki spójności to w ramach
programów realizujących nową Umowę Partnerstwa szacuje się, że na
działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przeznaczonych zostanie
ok. 10 mld euro, w formie dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych realizujących politykę spójności. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z perspektywą finansową 2014–2020.
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2. OCENA OGÓLNA
Pomoc finansowa
na realizację operacji
typu drogi i operacji
typu targowiska
w ramach PROW
2014–2020 udzielana
była prawidłowo
lecz środki na budowę
i modernizację
dróg lokalnych były
niewystarczające

Pomoc finansowa na realizację operacji typu drogi i operacji typu targowiska w ramach PROW 2014–2020 udzielana była prawidłowo, lecz środki
na budowę i modernizację dróg lokalnych były niewystarczające. Limit środków ogółem na operacje typu drogi w ramach PROW 2014–2020 wyniósł
2 347 408,1 tys. zł i już na koniec 2016 r. został wykorzystany. Ze względu
na brak środków na budowę i modernizację dróg lokalnych pomoc nie została
udzielona w przypadku 1859 wniosków o przyznanie pomocy, tj. 34% wniosków złożonych. Kwoty objęte tymi wnioskami złożonymi już w ramach pierwszych naborów przekroczyły blisko trzykrotnie limit środków. Najwyższa Izba
Kontroli zauważa, że wśród kryteriów wyboru do realizacji operacji typu drogi
nie było kryterium dotyczącego stanu technicznego drogi, który może zagrażać
bezpieczeństwu ruchu.

Operacje typu drogi i operacje typu targowiska realizowane były prawidłowo.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza
delegowała w tym zakresie zadania do samorządów województw zawierając
stosowne umowy. Opracowała i przekazała samorządom województw procedury oraz instrukcje dotyczące realizacji tych zadań, a także zapewniła dostęp
do systemu informatycznego OFSA PROW 1420.

Samorząd Województwa Mazowieckiego prawidłowo przeprowadził nabory
wniosków o przyznanie pomocy. Dokonywał wyboru operacji zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu ws. dróg i w rozporządzeniu ws. targowisk oraz z procedurami i instrukcjami dotyczącymi realizacji tych zadań.
Prawidłowo zawierał z beneficjentami i realizował umowy o przyznaniu
pomocy. Weryfikował również, podczas wizyt i kontroli na miejscu, wykonanie operacji przez beneficjentów. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości nakładano kary finansowe na beneficjentów na zasadach określonych
w umowach o przyznaniu pomocy.
Monitorowanie realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego było prawidłowe. W ramach monitoringu Samorząd terminowo przekazywał Agencji sprawozdania z realizacji
tych operacji.

Agencja na podstawie prowadzonego monitoringu przekazywała bieżące dane
dotyczące przebiegu realizacji operacji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Monitoring w tym zakresie zapewniał informację umożliwiającą dokonywanie
zmian limitów środków, co umożliwiło ich efektywniejsze wykorzystanie.

Prezes ARiMR rzetelnie sprawował nadzór nad wykonaniem zadań delegowanych do samorządów województw w zakresie realizacji operacji typu drogi
i operacji typu targowiska. W ramach tego nadzoru przeprowadzono audyty,
kontrole i wizytacje w urzędach marszałkowskich.

Zrealizowane przez skontrolowane gminy obiekty, tj. drogi i targowiska wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem, a ich stan techniczny był dobry.
Zapewniono także konserwację i ochronę tych obiektów, dokonywano ich przeglądów oraz napraw gwarancyjnych.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W 2015 r. ARiMR zawarła umowy delegowania zadań dotyczących
m.in. realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska z 16 samorządami województw. Postanowienia umów były zgodne z art. 6 ust. 4
ustawy o EFRROW i określały, że SW wykonuje zadania agencji płatniczej związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem
dokonywania płatności. Formularz umowy delegowania zadań został
zaakceptowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucję
Zarządzającą PROW 2014–2020.

Agencja zgodnie z umowami delegowania zadań opracowała i przekazała
samorządom województw procedury i instrukcje postępowania określające realizację zadań delegowanych, dokumenty te były aktualizowane
z udziałem samorządów województw. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do stosowania procedury i instrukcje dotyczące wdrażania
operacji typu drogi i operacji typu targowiska w terminach wskazanych
przez ARiMR.

Prawidłowe zawarcie
umów delegowania
zadań do SW
przez ARiMR

Prawidłowe
przygotowanie
do realizacji zadań
delegowanych

Agencja udzielała SW wyjaśnień i dokonywała interpretacji w zakresie
zadań delegowanych, a także zapewniła przeprowadzenie dla SW szkoleń dotyczących realizacji zadań delegowanych. Szkolenia odbywały się
w systemie e-learning i w systemie stacjonarnym. W SWM funkcjonował
również system szkoleń wewnętrznych.

Agencja zapewniła SW dostęp do systemu informatycznego OFSA PROW
1420 w celu realizacji zadań delegowanych, m.in. do rejestrowania, przechowywania danych i przekazywania informacji.
[str. 16–21]

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania
do naborów WoPP przeprowadził działania informacyjno-promocyjne
dotyczące możliwości i warunków skorzystania ze wsparcia w ramach
operacji typu drogi i typu targowiska.

Nabory WoPP
przeprowadzono
prawidłowo

Pierwsze nabory WoPP na operacje typu drogi SW przeprowadziły w listopadzie 2015 r., a na operacje typu targowiska w 2017 r. Przeprowadzono
łącznie 28 naborów WoPP na operacje typu drogi, w tym po trzy nabory
zostały przeprowadzone w dwóch województwach, w ośmiu województwach – po dwa nabory, a w sześciu po jednym naborze. Przeprowadzono
również 34 nabory WoPP na operacje typu targowiska, w tym w jednym województwie przeprowadzono pięć naborów, w jednym – cztery,
w dwóch województwach po trzy nabory, w siedmiu po dwa nabory, w pięciu po jednym naborze.
Nabory WoPP były prowadzone prawidłowo, zgodnie z § 9 ust. 1–4
rozporządzenia ws. dróg oraz zgodnie z § 8 ust. 1–4 rozporządzenia
ws. targowisk.
[str. 21–24]
Złożone WoPP podlegały ocenie przez SW, m.in. przyznawano im punkty
za kryteria wyboru operacji i na tej podstawie sporządzano listy rankingowe.

Kryteria te nie uwzględniały stanu technicznego dróg, który może zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. 
[str. 24]

Brak kryterium poprawy
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
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Niezwłocznie
publikowano
i aktualizowano listy
rankingowe

Brak środków główną
przyczyną odmowy
przyznania pomocy
na operacje typu drogi

W SWM lista rankingowa była aktualizowana. Aktualizacje wynikały z uwzględnienia odwołania oraz skargi, a także weryfikacji spełniania przez wnioskodawców warunków przyznania pomocy. Listy dotyczące
operacji typu drogi i operacji typu targowiska były publikowane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

[str. 24–25]

Według stanu na 30 czerwca 2021 r., na operacje typu drogi złożono 5466
WoPP na kwotę 4 255 685,2 tys. zł (środki EFRROW), w tym do realizacji
przyjęto 2322 (1 805 947,1 tys. zł) (42,5%), wniosków z odmową przyznania pomocy było 2789 (2 156 479,8 tys. zł) (51%) – wniosków odrzuconych
i wycofanych było 355 (6,5%).

Główną przyczyną odmowy był brak środków finansowych. Dotyczyło
to 1859 WoPP (34% złożonych WoPP i 66,7% WoPP z odmową przyznania pomocy) na kwotę 1 426 543, 3 tys. zł. Przyczynami odmowy przyznania pomocy były również: brak wymaganej minimalnej liczby punktów
– 423 WoPP (15,2%), nieusunięcie braków we WoPP lub niezłożenie
w terminie wyjaśnień – 327 WoPP (11,7%).

Na operacje typu targowiska złożono 329 WoPP na kwotę 265 217,4 tys. zł
(środk i EFR ROW ), w t y m do realizacji przy jęto 266 w niosków
(213 321,4 tys. zł) (80,9%), wniosków z odmową przyznania pomocy było
31 (25 676,7 tys. zł) (9,4%), wniosków odrzuconych i wycofanych było
32 (9,7%).

Terminowość
rozpatrywania WoPP
i zawierania UoPP

Głównymi przyczynami odmowy przyznania pomocy było nieusunięcie
braków lub niezłożenie wyjaśnień w terminie – 20 WoPP (64,5% WoPP
z odmową przyznania pomocy) i niespełnienie warunków przyznania
pomocy – dziewięć (29,3%).
[str. 25–27]

W ramach operacji typu drogi zawarto 2272 UoPP, w tym w terminie
sześciu miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków zawarto 1602 UoPP, tj. 70,5%, w terminie od sześciu miesięcy do 12
miesięcy zawarto 634 UoPP (27,9%), a w terminie powyżej 12 miesięcy
– 36 UoPP (1,5%). Średni czas na zawarcie UoPP wyniósł 169 dni, czas
minimalny wyniósł 49 dni, a maksymalny 433 dni.
W ramach operacji typu targowiska zawartych zostało 216 UoPP, w tym
w terminie do sześciu miesięcy zawarto 111 UoPP, tj. 51,3%, w terminie od sześciu miesięcy do 12 miesięcy – 101 UoPP (46,8%), a w terminie
powyżej 12 miesięcy – cztery UoPP (1,9%). Średni czas na zawarcie UoPP
wyniósł 189 dni, minimalny czas – 82 dni, a maksymalny 516 dni.

W przypadku operacji typu drogi, rozpatrywanie WoPP przez SWM
nie przekroczyło 18 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania WoPP. W przypadku operacji typu targowiska WoPP były rozpatrywane w ciągu czterech miesięcy od dnia, w którym było możliwe w ramach
limitu przyznanie pomocy. Weryfikacja WoPP nie przekraczała sześciu
miesięcy od dnia zakończenia naboru (po wyłączeniu czasu niezbędnego
na uzupełnienia, wstrzymującego bieg rozpatrywania WoPP). Nie przekroczono terminów określonych w § 2b ust. 3 rozporządzenia ws. limitów.
10

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
SWM zakwalifikował do realizacji po jednym WoPP dotyczącym budowy drogi gminnej oraz po jednym WoPP dotyczącym budowy targowisk
w gminie Kotuń i w gminie Tłuszcz. W gminie Kotuń był to jeden z czterech złożonych WoPP na operacje typu drogi, a gminie Tłuszcz jeden z pięciu złożonych WoPP. Obie gminy złożyły po jednym WoPP na operacje typu
targowiska.

SWM skierował wezwanie do uzupełnienia każdego z WoPP złożonego
przez gminę Kotuń i gminę Tłuszcz. Powodem wezwań była m.in. konieczność skorygowania zapisów we wnioskach, jak i dołączenia wymaganych
załączników, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, pełnej dokumentacji projektowej. Przy uzupełnianiu WoPP gmina Kotuń i gmina Tłuszcz przestrzegały terminów określonych dla wykonania poszczególnych czynności.
SWM w celu poprawy jakości składanych WoPP, organizował szkolenia
dla potencjalnych beneficjentów.
[str. 27–29]

W ramach operacji typu drogi zostało złożonych 2463 WoP. ARiMR zrealizowała łącznie 2396 płatności, w tym w terminie do trzech miesięcy
od dnia złożenia WoP zrealizowano 1066 płatności (44,5%), w terminie
od trzech do sześciu miesięcy – 1104 płatności (46,1%), powyżej sześciu
miesięcy – 226 płatności (9,5%). Średni okres realizacji płatności wyniósł
112 dni, minimalny 15 dni, a maksymalny 488 dni.

Rozpatrywanie WoP

W ramach operacji typu targowiska zostało złożonych 191 WoP. ARiMR
zrealizowała łącznie 178 płatności, w tym w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia WoP zrealizowano 49 płatności (27,5%), w terminie
od trzech do sześciu miesięcy – 91 płatności (51,1%), powyżej sześciu miesięcy – 38 płatności (21,3%). Średni okres realizacji płatności wyniósł
142 dni, minimalny 15 dni, a maksymalny 588 dni.

W UMWM stwierdzono, że w przypadku 11 z 15 badanych operacji
typu drogi i pięciu (z pięciu badanych) operacji typu targowiska zlecenia płatności dotyczące operacji typu drogi zostały przekazane przez
SWM po upływie trzymiesięcznego terminu dokonania płatności określonego rozporządzeniem ws. dróg oraz rozporządzeniem ws. targowisk
od 40 do 303 dni, a dotyczące targowisk – od 128 do 329 dni (liczba dni
nie obejmuje czasu niezbędnego na uzupełnienia, wstrzymującego bieg
rozpatrywania WoP). Czas na dokonanie uzupełnień w przypadku operacji typu drogi wyniósł od 9 do 91 dni, a w przypadku operacji typu targowiska od 16 do 83 dni.

Przyczyną przekroczenia trzymiesięcznego terminu na dokonanie płatności było m.in.: spiętrzenie prac w SWM w związku z dużą liczbą złożonych
WoP, wystąpienie SWM do innego organu w sprawie wyjaśnień, przedłużająca się ocena wniosku wynikająca z jego złożoności, długotrwale
(do 91 dni) prowadzone przez SW czynności kontrolne, które nie wstrzymują biegu terminu weryfikacji, długotrwałość uzyskania przez beneficjenta dokumentów, np. z powodu uprawomocnienia się pozwolenia
na użytkowanie obiektu budowalnego.
[str. 29–33]
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Kontrole realizacji
operacji

SW przeprowadzały kontrole na miejscu realizacji obiektów w ramach
operacji typu drogi i operacji typu targowiska, a także weryfikowały
dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i prawidłowość prowadzenia rachunkowości.

SW przeprowadzały kontrole na miejscu realizacji operacji w związku w wytypowaniem beneficjentów przez ARiMR. Typowanie kontroli
na miejscu odbywało się metodami analizy ryzyka i losową. 16 SW przeprowadziło 198 kontroli na miejscu, 102 kontrole ex post oraz 2030 wizyt
dotyczących operacji typu drogi oraz 43 kontrole na miejscu, 12 kontroli
ex post i 99 wizyt dotyczących operacji typu targowiska. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodności złożonej dokumentacji wraz z WoP ze stanem faktycznym zrealizowanej operacji.

SW sprawdzały dokumentację z przeprowadzonych przez beneficjentów
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W SWM około 99%
dokumentacji przekazanej do weryfikacji wymagało wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień. Najczęściej stwierdzanym naruszeniem było błędne
ustalenie terminu na składanie ofert.

Zlecanie płatności ARiMR
przez SWM

Dokonywanie płatności
przez ARiMR

Nie ma zagrożenia
niewykorzystania limitów
środków
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SWM prawidłowo weryfikował spełnienie przez beneficjentów obowiązku
prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych
(transakcji) związanych z realizacją operacji. W gminie Kotuń i w gminie
Tłuszcz nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. [str. 33–37]

SWM wystawiał zlecenia płatności w ramach operacji typu drogi i operacji
typu targowiska po uzyskaniu uzupełnień dokumentacji przez beneficjentów, a także po przeprowadzeniu wizyt lub kontroli na miejscu. Wersja
papierowa zleceń płatności była niezwłocznie przekazana do ARiMR. 

[str. 37]

Dokonywanie płatności przez ARiMR było zgodne z procedurami.
Po zaksięgowaniu zleceń płatności zatwierdzonych do wypłaty przez SW
sporządzano i przekazywano do MRiRW oraz do Ministerstwa Finansów
zapotrzebowanie na realizację płatności w ramach PROW 2014–2020.
Agencja otrzymane w złotych środki finansowe EFRROW, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, przekazywała na rachunki bankowe beneficjentów w terminie pięciu dni roboczych od daty wpływu tych środków
na rachunek bankowy ARiMR.

Agencja zrealizowała 2396 płatności ze środków EFRROW dla 2144
na operacji typu drogi na kwotę 1 257 451,9 tys. zł, dla 1163 beneficjentów oraz 178 płatności na 154 operacje typu targowiska na kwotę
113 416,1 tys. zł, dla 154 beneficjentów.
[str. 37–38]

Na koniec czerwca 2020 r. wykorzystanie limitu środków ogółem na operacje typu drogi (2 347 408,1 tys. zł) na podstawie zawartych umów
o przyznaniu pomocy wyniosło 93,5%, a na podstawie zrealizowanych
płatności – 77,5%. W przypadku operacji typu targowiska na koniec
czerwca 2021 r. wykorzystanie limitu środków ogółem (279 184,4 tys. zł)
na podstawie zawartych umów o przyznaniu pomocy wyniosło 95%,
a na podstawie zrealizowanych płatności – 63,8%.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Nie ma zagrożenia niewykorzystania ww. limitów środków do końca realizacji PROW 2014–2020, tj. do 2023 r.
[str. 39–40]

Kary finansowe nałożone przez SW w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie operacji typu drogi wyniosły 17 299,3 tys. zł, tj. 1,4%
kwoty wypłaconych środków EFRROW. Kary finansowe w zakresie operacji typu targowiska wyniosły 2046,3 tys. zł, tj. 1,8% kwoty wypłaconych
środków EFRROW. Kary te zostały naliczone w związku ze stwierdzeniem: naruszenia zasad konkurencyjności i przepisów o zamówieniach
publicznych, nieprawidłowości w kontrolach administracyjnych i na miejscu, zastosowania kar umownych, np. uznanie kosztów za niekwalifikowalne, odmowy przyznania pomocy z powodu niezłożenia WoP w terminie
określonym w UoPP. 
[str. 38–39]

Zapotrzebowanie w zakresie budowy i modernizacji dróg lokalnych
na obszarach wiejskich zostało oszacowane w PROW 2014–2020 oraz
w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata
2012–2020”. W dokumentach tych podano: „Blisko 50% powierzchni dróg
na terenach wiejskich stanowią drogi nieutwardzone, a pozostałe wymagają
modernizacji lub kapitalnych remontów”. Dane te zawarto na podstawie publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 2009 r.

Nałożenie kar
przez SW w związku
z przeprowadzonymi
kontrolami

Realizacja potrzeb
rozwoju obszarów
wiejskich w zakresie
budowy i modernizacji
dróg lokalnych była
niewystarczająca

NIK zauważa, że brak jest ogólnokrajowych danych dotyczących stanu technicznego dróg lokalnych, pozwalających oszacować potrzeby w zakresie
budowy i modernizacji dróg lokalnych. Dane te mają jedynie zarządcy dróg.

Zapotrzebowanie gminy Kotuń dotyczące budowy i modernizacji dróg
lokalnych wyniosło 12 169 tys. zł i dotyczyło 33,19 km dróg. Gmina Tłuszcz
oszacowała zapotrzebowanie w tym zakresie na około 30 000 tys. zł, które
dotyczyło 13,2 km dróg. W przypadku gminy Kotuń do realizacji został
przyjęty przez SWM jeden WoPP z czterech złożonych (dotyczył budowy
drogi o długości 380 m), a dla gminy Tłuszcz jeden WoPP z pięciu złożonych (dotyczył budowy drogi o długości 977 m).
Duże zapotrzebowanie na środki pomocowe na operacje typu drogi spowodowało, że już w wyniku pierwszych naborów złożono WoPP na 233% tego
limitu i następnie mimo jego zwiększenia wyniosło od 225% do 309% limitu.

Ponadto na 5308 rozpatrzonych WoPP na operacje typu drogi przyczyną odmowy przyznania pomocy w przypadku 1859 WoPP (35%) był brak
środków finansowych.

Zdaniem NIK dynamika wykorzystania limitów środków finansowych
na operacje typu drogi wskazuje na ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie beneficjentów w tym zakresie.
[str. 41–45]

Monitorowanie realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska prowadzone było rzetelnie przez wszystkie kontrolowane jednostki.
ARiMR i SW gromadziły informacje dotyczące realizacji ww. operacji i terminowo przekazywały do IZ PROW 2014–2020, dysponowano bieżącymi danymi dotyczącymi postępów wdrażania operacji oraz osiągniętych
efektów rzeczowych. Funkcjonujący monitoring zapewniał informację
w celu dokonywania zmian limitów środków, co umożliwiło ich efektywniejsze wykorzystanie.

Zapewniono
monitorowanie realizacji
operacji typu drogi
i operacji typu targowiska
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Zapewniono
nadzorowanie realizacji
operacji typu drogi
i operacji typu targowiska

SWM egzekwował od beneficjentów obowiązek składania sprawozdań
z realizacji dofinansowywanych operacji, a także ich poprawę. Poprawki i uzupełnienia dotyczyły zgodności z postanowieniami UoPP, zakresu
wykonanych prac i dat dotyczących realizacji operacji. Beneficjenci dokonywali poprawek i uzupełnień w wymaganym terminie 14 dni.  [str. 45–46]

Prezes ARiMR zapewnił system nadzoru nad wykonywaniem zadań agencji
płatniczej delegowanych do SW w zakresie realizacji operacji typu drogi
i operacji typu targowiska.

System obejmował m.in. ocenę jednostek organizacyjnych ARiMR i SW
wykonujących zadania delegowane w zakresie zgodności z przepisami
prawa krajowego i unijnego, a także stosowania przyjętych rozwiązań
organizacyjnych i proceduralnych dotyczących obsługi wniosków pomocowych przy wdrażaniu PROW 2014–2020.

Prezes ARiMR nadzorował realizację operacji typu drogi i operacji typu
targowiska. Zadania w tym zakresie wykonywały jednostki organizacyjne
Centrali ARiMR. Zadania Departamentu Działań Delegowanych dotyczyły nadzorowania wykonania przez SW zadań delegowanych ARiMR jako
agencji płatniczej. Ponadto Departament przeprowadzał w SW wizytacje
dotyczące obsługi WoPP, UoPP, WoP oraz przeprowadzał analizę sprawozdań z audytów certyfikujących dokonywanych przez Organ Certyfikujący
– Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych zarządzał kontrolami terenowymi w zakresie wszystkich środków pomocowych wdrażanych i zarządzanych przez
Agencję, w tym kontroli na miejscu przeprowadzanych przez SW na podstawie umów delegowania. Departament przeprowadził kontrole sprawdzające w zakresie realizacji przez SW kontroli operacji typu drogi.

Departament Audytu Wewnętrznego zrealizował dwa audyty akredytacyjne w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych określonych dla
agenci płatniczych, a Departament Kontroli Wewnętrznej przeprowadził
osiem kontroli w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji zadań delegowanych przez SW związanych z obsługą operacji typu drogi.

Prawidłowe utrzymanie
obiektów zrealizowanych
w wyniku operacji typu
drogi i operacji typu
targowiska

W wyniku każdego audytu i kontroli przekazywano jednostkom kontrolowanym zalecenia, weryfikacja potwierdziła wdrożenie tych zaleceń.

[str. 47–51]

Zrealizowane drogi i targowiska wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem, a ich stan techniczny był dobry. Zapewniono ich utrzymanie i konserwację, a także ochronę. Przeprowadzono przeglądy i naprawy
gwarancyjne.

Badane gminy przestrzegały wymogów dotyczących trwałości operacji
określonych przepisami unijnymi. Nie wystąpiły przypadki przeniesienia
prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji każdej z ww. operacji oraz ich wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem
i celem operacji, a także wprowadzenia zmian wpływających na charakter
zrealizowanych operacji, ich celów lub warunków wdrażania prowadzące
do naruszenia ich pierwotnych celów.
[str. 51–56]
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4. WNIOSKI
W związku z wynikami kontroli i wdrażaniem programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach perspektywy programowo-finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027 uwzględniając potrzebę wyeliminowania jednej
z barier dla rozwoju obszarów wiejskich, tj. słabo rozwiniętej infrastruktury drogowej, a także poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na potrzebę:
− zintensyfikowania działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na budowę i modernizację dróg lokalnych na obszarach wiejskich
w ramach właściwych programów krajowych i programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
− rozważenia, wobec złego stanu technicznego dróg lokalnych, uwzględnienia w ramach stosowanych kryteriów, które decydują o przyznaniu
pomocy, kryterium dotyczącego stanu technicznego dróg, który może
zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Realizacja operacji typu drogi oraz operacji typu
targowiska w ramach PROW 2014–2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Samorząd Województwa
Mazowieckiego oraz gminy prawidłowo realizowały operacje typu drogi
i operacje typu targowiska.
5.1.1. Przygotowanie do realizacji operacji typu drogi oraz operacji
typu targowiska
Prawidłowe zawarcie
umów delegowania
zadań przez ARiMR i SW

Przekazanie procedur

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 28 maja 2015 r.
oraz w dniu 8 czerwca 2015 r. zawarła umowy delegowania z 16 samorządami województw, które zostały wskazane jako podmioty wdrażające
PROW 2014–2020 w art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy o EFRROW. Do umów tych
nie zawierano aneksów. Postanowienia umów były zgodne z art. 6 ust. 4
ustawy o EFRROW i określały m.in. że zadania agencji płatniczej związane
z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, z wyjątkiem dochodzenia
zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności, wykonuje, jako zadania delegowane samorząd województwa. Zadania delegowane dotyczą m.in. działania M07 „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014–2020. Formularz umowy delegowania został zaakceptowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako
Instytucję Zarządzającą PROW 2014–20202.

W Agencji za nadzorowanie wykonania przez samorządy województw
zadań delegowanych odpowiedzialny był Departament Działań Delegowanych. W objętym kontrolą UMWM, realizacja zadań delegowanych dotyczących wdrażania operacji typu drogi i operacji typu targowiska, w tym
przeprowadzanie kontroli na miejscu zostało powierzone Departamentowi Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym średnie zatrudnienie osób zajmujących się ww. operacjami wyniosło w 2020 r. – 60 etatów,
a w 2021 r. – 58 etatów oraz Departamentowi Kontroli – średnie zatrudnienie ww. osób w 2020 r. wyniosło – osiem etatów, a w 2021 r. – 7,7 etatu.

Agencja zgodnie z umową delegowania opracowała i przekazała samorządom województw procedury i instrukcje postępowania określające realizację zadań delegowanych, które m. in. dotyczyły:
− obsługi wniosku o przyznanie pomocy;
− obsługi wniosku o płatność;

− przeprowadzania czynności kontrolnych;

− weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− rozpatrywania odwołań;

− postępowania w okresie zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy;

− monitorowania terminowości składania WoP oraz ankiet lub sprawozdań;
− postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy;
2
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− sporządzania i poprawy dokumentów finansowo-księgowych oraz
ustalania nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych;
− rozpatrywania, stwierdzania i raportowania nieprawidłowości,
błędów dla podmiotów zewnętrznych;

− zmiany przeznaczenia dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych
budynków lub budowli w całości lub w części;

− przeniesienia praw własności lub posiadania nabytych dóbr objętych
operacją;
− zwolnienia ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności;

− metodologii ustalania kwot pozostających do zakontraktowania w ramach
limitów określonych w euro.

Agencja opracowała i przekazała SW wzory dokumentów aplikacyjnych
takich jak: WoPP, WoP, UoPP oraz instrukcje wypełniania ww. wniosków,
a także dokument pn. „Zasady przepływu informacji dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zatwierdzania pomocy finansowej
oraz stosowania procedur w zakresie zadań delegowanych przez Agencję
płatniczą do podmiotów wdrażających w ramach PROW na lata 2014–2020”.
Agencja z udziałem SW aktualizowała książki procedur oraz instrukcje
określające sposób weryfikacji wniosków. Najczęstszą przyczyną aktualizacji tych dokumentów były zmiany przepisów rozporządzeń dotyczących
poszczególnych typów operacji, rekomendacje Krajowej Administracji
Skarbowej oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego ARiMR, a także
autopoprawki.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął w terminach wskazanych
przez ARiMR procedury i instrukcje dotyczące wdrażania operacji typu
drogi i operacji typu targowiska. Procedury zaktualizowane przez ARiMR
były przyjmowane do stosowania w terminie podanym przez Agencję.

Agencja udzielała SW wyjaśnień lub dokonywała interpretacji w zakresie zadań delegowanych dotyczących: zasad ubiegania się o przyznanie
pomocy, rozliczenia operacji, kwalifikowalności kosztów poniesionych
po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy, zasad stosowania kar administracyjnych z tytułu naruszenia przez beneficjentów przepisów o zamówieniach publicznych, rozliczenia kosztów ogólnych, kontroli krzyżowej
WoP, zaświadczenia o liczbie mieszkańców miejscowości, w której będzie
realizowana operacja, oczywistej omyłki pisarskiej, zaliczenia podatku
VAT do kosztów kwalifikowalnych, posiadania prawa do dysponowania
nieruchomością w przypadku wykonania robót budowlanych w formule
„zaprojektuj i wybuduj”.

Ponadto na stronie internetowej ARiMR publikowano odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podmioty wdrażające pytania związane z realizacją
operacji typu drogi i typu targowiska3. Publikowano także informacje

3

W zakładce https://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.htmlpublikowane.
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dotyczące realizacji zadań oraz zarządzania wykorzystaniem środków
na działania wdrażane przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Agencji4.

Zgodnie z umową delegowania zadań Agencja przekazała SW wzór deklaracji zarządczej na dany rok budżetowy. Deklaracje zarządcze za lata
2015–2020 były składane przez SWM do ARiMR po przeprowadzeniu
badania przez audyt wewnętrzny, do 30 listopada (za rolniczy rok budżetowy Unii Europejskiej trwający od 16 października roku n do 15 października roku n+1). ARiMR nie zgłaszała uwag do tych deklaracji.

Przeprowadzenie
szkoleń

Stwierdzono także, że SWM otrzymał od ARiMR i wdrożył zalecenia
w zakresie mechanizmów zapewniających nadzór nad stanowiskami
wrażliwymi oraz przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w obszarze zadań delegowanych. W UMWM nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie działania tych mechanizmów.
Agencja zapewniła przeprowadzenie dla SW szkoleń dotyczących realizacji zadań delegowanych. Szkolenia z zakresu stosowania książek procedur i instrukcji przekazanych przez ARiMR odbywały się w systemie
e-learning, natomiast szkolenia dotyczące weryfikacji postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego odbywały się w systemie stacjonarnym. W okresie pandemii COVID-19 pracownicy SW byli szkoleni z wykorzystaniem komunikatora internetowego.

W UMWM stwierdzono, że na udostępnionej przez ARiMR platformie
e-learningowej zamieszczane były materiały szkoleniowe oraz testy,
umożliwiające zweryfikowanie wiedzy zdobytej podczas e-szkolenia,
a także uprawniające do wykonywania zadań określonych dla danego stanowiska pracy.

Udostępnienie systemu
informatycznego

W UMWM szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW
2014–2020 prowadzone były m.in. przez wyznaczonych pracowników,
tzw. „trenerów”, którzy po zdaniu egzaminu w ARiMR i uzyskaniu certyfikatu przekazywali wiedzę pozostałym pracownikom realizującym zadania delegowane. Na koniec czerwca 2021 r. certyfikat trenera posiadało
10 osób. Ponadto przeprowadzono szkolenia doskonalące z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Agencja zapewniła SW dostęp do systemu informatycznego OFSA PROW
1420 w celu realizacji zadań delegowanych, m.in. do rejestrowania, przechowywania danych i przekazywania informacji. W systemie m.in. wprowadzano wnioski, generowano umowy o przyznanie pomocy i zlecenia
płatności, wprowadzano informacje o kontrolach beneficjentów, dostępne
były dane dotyczące wykorzystania limitów środków finansowych, a także SW przekazywały Agencji dane do realizacji zleceń płatności. W UMWM
uruchomienie aplikacji OFSA PROW 1420 nastąpiło przed zakończeniem
pierwszych naborów dla operacji typu drogi.
4
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Wystąpiły przypadki nieterminowego wdrożenia modyfikacji systemu
OFSA PROW 1420. Powodem opóźnień były m.in. zmiany zasad przyznawania i wypłaty pomocy, m.in. w związku z COVID-19.

Limity środków dostępnych na operacje typu drogi i operacje typu targowiska zostały określone rozporządzeniem ws. limitów.

Zmiany limitów środków

Limit na operacje typu drogi w okresie od 30 października 2015 r.
do 15 stycznia 2020 r. zmniejszał się od 335,8 mln euro do 319,6 mln euro,
a z dniem 16 stycznia 2020 r. wyniósł 347,5 mln euro (w odniesieniu
do stanu z 2015 r. nastąpił wzrost o 11,7 mln euro, tj. o 3,5%).
W trakcie trwania Programu w ysokość limitów ulegała zmianie
m.in. z powodu wnioskowania przez SW do MRiRW o zmiany tych limitów
dla poszczególnych typów operacji.

Limit na operacje typu targowiska w okresie od 30 października 2015 r.
do 4 lipca 2018 r. wyniósł 47,7 mln euro, a od 5 lipca 2018 r. został pomniejszony o 7,5 mln euro do kwoty 40, 2 mln euro, tj. o 15,7%. Stan limitów
środków przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela nr 1
Stan limitów środków EFRROW na operacje typu drogi i operacje typu targowiska
Limit środków EFRROW
(stan od dnia)
14 listopada 2015 r.
20 października 2017 r.

5

5 lipca 2018 r.6
11 maja 2019 r.

7

16 stycznia 2020 r.

8

17 września 2020 r.9

Operacje typu drogi
(w €)

Operacje typu
targowiska (w €)

335 762 655

47 700 000

329 631 770

47 700 000

324 901 015

40 245 073

319 556 298

40 245 073

347 508 672

40 245 073

Połączenie limitu

40 245 073

Źródło: opracowanie własne NIK.

5
6

7

8

9

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1936).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1297).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 872).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 60).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1588).
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Od 17 września 2020 r. połączono limit dla operacji typu drogi z trzema
limitami dla innych operacji ujętych w ramach celu 6b w 14 województwach. W województwie lubelskim i lubuskim został zachowany podział
limitów na poszczególne typy operacji, co związane było z toczącymi się
postępowaniami administracyjnymi, m.in. oceną WoPP.

Z informacji udzielonej NIK10 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pismem z dnia 16 września 2021 r. wynika, że w celu możliwie najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków, limity środków dotyczących
poszczególnych typów operacji w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” („Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”, „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”, „Ochrona
zabytków i budownictwa tradycyjnego”) zostały połączone.

Dla województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem ws. limitów, w okresie do 10 maja 2019 r., obowiązywały następujące limity środków na operacje typu drogi – 39,2 mln euro i na operacje typu targowiska
– 6,8 mln euro.

Pismem z 18 marca 2019 r. SWM wystąpił do MRiRW o przesunięcie
środków w wysokości 0,8 mln euro niewykorzystanych w ramach limitu na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”
– na operacje typu drogi, w celu zawarcia większej liczby umów z wnioskodawcami, którzy złożyli WoPP w ramach naboru przeprowadzonego
od 4 września do 17 października 2018 r.
Na podstawie zmiany rozporządzenia ws. limitów dokonanej 6 maja
2019 r.11, limit środków na operacje typu drogi został zwiększony
o ww. kwotę, tj. o 2% i wyniósł 40 mln euro.

Ponadto pismem z 27 sierpnia 2019 r. DRiROW wystąpił do MRiRW
o dodatkowe środki na operacje typu drogi w wysokości 4,3 mln euro
celem przeprowadzenia kolejnego naboru WoPP, a także zawarcia kolejnych umów z wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski w ramach naboru
przeprowadzonego w dniach od 4 września do 17 października 2018 r.
Zmianą rozporządzenia ws. limitów z 8 stycznia 2020 r.12 limit środków
na operacje typu drogi dla województwa mazowieckiego został zwiększony
o kwotę 4,3 mln euro, tj. o 10,8% i wyniósł 44,3 mln euro. Pomimo zwiększenia limitu na operacje typu drogi, SWM nie przeprowadził kolejnego
naboru WoPP.

10 Na podstawie art. 29 ust.1 pkt 2 lit f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK.

11 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – weszło w życie 11 maja 2019 r.
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12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 60) – weszło w życie 16 stycznia 2020 r.
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Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu wyjaśnił m.in., że w związku
z dużym zainteresowaniem naborem WoPP na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” przeprowadzonym od 12 sierpnia do 16 września
2019 r. (wpłynęły 153 WoPP na kwotę pomocy ponad 190 mln zł w stosunku do dostępnego limitu środków w wysokości 46 mln zł), SWM wniósł
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeniesienie dostępnego limitu
środków na operacje typu drogi i wykorzystanie wszystkich środków
w ramach gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto po połączeniu limitów
wszystkie dostępne środki na operacje typu drogi zostały wykorzystane w celu zawarcia umów o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach naboru WoPP przeprowadzonego
w ww. terminie. Limit na operacje typu drogi został połączony z limitami
innych typów operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, z wyłączeniem operacji typu targowiska
i dla województwa mazowieckiego wyniósł 81,6 mln euro.

SWM występował również o zwiększenie limitu środków na operacje typu
targowiska. Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z 28 kwietnia
2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie
limitu na operacje typu targowiska o kwotę 3,1 mln zł umożliwiającą
zawarcie umów o przyznanie pomocy na realizację operacji, które znalazły się na liście operacji zakwalifikowanych do finansowania z udziałem
środków EFRROW, zatwierdzonej 27 kwietnia 2020 r. Ponadto pismami
z 4 i 25 stycznia 2021 r., SWM wniósł o dodatkowy limit środków na operacje typu targowiska w wysokości 0,4 mln euro.

Na podstawie zmiany rozporządzenia ws. limitów13 limit na operacje
typu targowiska dla województwa mazowieckiego został zwiększony
o 0,5 mln euro, tj. o 7%, do kwoty 7,3 mln euro.
5.1.2. Nabory WoPP w ramach operacji typu drogi i operacji typu
targowiska oraz wybór operacji do realizacji

Zgodnie z § 9 ust. 1–4 rozporządzenia ws. dróg i z § 8 ust. 1–4 rozporządzenia ws. targowisk nabory WoPP przeprowadzały SW.

SWM w ramach przygotowania do naborów WoPP przeprowadziły działania informacyjno-promocyjne dotyczące możliwości i warunków skorzystania ze wsparcia w ramach operacji typu drogi i typu targowiska.
Działania te objęły m.in.:

Działania informacyjno-promocyjne

− szkolenia dla beneficjentów w trakcie ogłaszanych naborów WoPP
(szkolenia odbywały się w siedzibie oraz w delegaturach UMWM),
− przygotowanie wkładek tematycznych do gazet regionalnych,

− zamieszczanie informacji na stronie internetowej UMWM dedykowanej
PROW (www.prow.mazovia.pl, ww.mazowieckie.ksow.pl),

− produkcję i emisję audycji w lokalnych stacjach radiowych oraz programu telewizyjnego „Wieści z Mazowsza”.

13 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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Prawidłowo
przeprowadzono
nabory WoPP

Pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu drogi
zostały przeprowadzone w listopadzie 2015 r. w ośmiu województwach,
tj.: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. W 2016 r. przeprowadzono nabory wniosków w następnych ośmiu województwach.
W 2017 r. nie przeprowadzono naborów. W 2018 r. drugi nabór wniosków
przeprowadzono w siedmiu województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim). W 2019 r. przeprowadzono drugi nabór w województwie
wielkopolskim oraz lubelskim. W 2020 r. przeprowadzono drugi nabór
w województwie opolskim oraz pomorskim. W 2021 r. drugi nabór przeprowadzono w województwie lubuskim. Łącznie do dnia 30 czerwca 2021 r.
16 SW przeprowadziło 28 naborów, w tym po trzy nabory zostały przeprowadzone w dwóch województwach, w ośmiu województwach przeprowadzono po dwa nabory, a w sześciu przeprowadzono po jednym naborze.

Pierwsze nabory WoPP na operacje typu targowiska przeprowadzono
w 2017 r. we wszystkich województwach z tym, że w województwach
mazowieckim i świętokrzyskim przeprowadzono po dwa nabory,
a w pozostałych województwach po jednym. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono dwa nabory, a w województwach mazowieckim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim
po jednym naborze. W 2019 r. nabory wniosków zostały przeprowadzone w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim i podkarpackim,
a w ośmiu województwach przeprowadzono po jednym naborze wniosków.
W 2020 r. przeprowadzono po jednym naborze w czterech województwach
(kujawsko-pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim), w województwie śląskim – dwa nabory. Łącznie do dnia
30 czerwca 2021 r. 16 SW przeprowadziło 34 nabory, w tym w jednym województwie przeprowadzono pięć naborów, w jednym – cztery, w dwóch województwach po trzy nabory, w siedmiu po dwa nabory,
w pięciu – po jednym naborze.

Terminy naborów wniosków w poszczególnych województwach przestawiono w poniższych infografikach.
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Infografika nr 1
Realizacja naborów WoPP na operacje typu drogi przez SW
Realizacja naborów WoPP przez SW na operacje typu drogi
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20.01.–18.03.

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

16.11.–13.01.

30.07.–14.08.

16.11.–14.01.

24.09.–26.10. 31.05.–27.06.

30.11.–30.12.

Lubuskie

11.01.–29.01.

29.02.–28.04.

Łódzkie

04.05.–06.06.

Małopolskie

04.09.–17.10.

16.11.–12.01.

Mazowieckie

01.02–26.02.

Opolskie

16.11.–07.12.

14.12.–29.01.

Podkarpackie

18.01.–17.03.

Podlaskie

01.03.–15.04.

Pomorskie

24.09.–31.10.

09.11.–05.01.

Śląskie

16.03.–30.04.

13.08.–07.09.

07.12.–15.01.

Świętokrzyskie

22.02.–31.03.

Warmińsko-mazurskie

17.08.–31.08.

01.04.–14.04.

Wielkopolskie

06.05.–20.05.

16.11.–12.01.

Zachodniopomorskie
2015

02.08.–20.08.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR.

Infografika nr 2
Realizacja
naborów
na operacje
typutargowiska
targowiska przez SW
Realizacja naborów
WoPP przez
SWWoPP
na operacje
typu
2016

2017

2018

2019

2020

2021

26.01.–14.03.

Dolnośląskie

18.04.–25.05. 11.11.–02.02. 27.09.–12.10.

Kujawsko -pomorskie

28.04–21.06.

Lubelskie

16.03.–08.05. 21.12.–05.02.

24.06.–31.07.

03.04.–31.05.

Lubuskie

12.05.–10.07.

Łódzkie

01.07.–30.07.

03.04.–31.05.

Małopolskie

01.03.–26.04.

Mazowieckie

05.10.–23.10.

06.11.–09.12.

03.04.–08.05.

Opolskie

01.02.–31.03.

Podkarpackie

02.01.–30.01. 16.09.–31.10.

22.05.–04.07.

Podlaskie

24.02.–23.04.

19.04.–31.05. 03.04.–11.05.

Pomorskie

20.02.–14.04.

Śląskie

13.08.–07.09.

10.02.–08.04. 16.11.–30.12.

06.02.–24.03. 12.06.–26.06.

Świętokrzyskie

18.04.–31.05.

Warmińsko -mazurskie

15.07.–31.08.

14.04.–28.04.

Wielkopolskie

18.04. –19.05.

Zachodniopomorskie
2016

2017

01.04.–17.04.
2018

2019

2020

2021

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR.
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Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach operacji typu drogi,
przeprowadził dwa nabory WoPP w terminach:
− od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.,
− od 4 września do 17 października 2018 r.
W ramach operacji typu targowiska przeprowadzono trzy nabory WoPP
w terminach:
− od 1 marca do 26 kwietnia 2017 r.,
− od 5 października do 23 października 2017 r.,
− od 6 listopada do 9 grudnia 2019 r.

Brak kryterium
poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego

Niezwłocznie
publikowano
i aktualizowano listy
rankingowe

Nabory WoPP zostały prowadzone prawidłowo, zgodnie z § 9 ust. 1–4 rozporządzenia ws. dróg oraz zgodnie z § 8 ust. 1–4 rozporządzenia ws. targowisk.

Złożone WoPP podlegały ocenie, SW przyznawały punkty za kryteria
wyboru operacji określone w rozporządzeniu ws. dróg. Kryteria przyjęte
dla całego kraju dotyczyły: wysokości dochodu gminy, średniej stopy bezrobocia, gęstości zaludnienia, realizacji operacji w związku z tworzeniem
pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, dostępności do budynku użyteczności publicznej, łączenia z drogą o wyższej kategorii. Ponadto uwzględniano kryteria przyjęte dla poszczególnych województw, które na przykład
dotyczyły zmiany kategorii drogi z gruntowej na drogę twardą.

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że wśród kryteriów, za które przyznawano punkty nie było kryterium dotyczącego stanu technicznego drogi,
który może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. NIK zwraca również uwagę,
że drogi w Polsce należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii
Europejskiej14. W związku z tym, zdaniem NIK uwzględnienie tego kryterium sprzyjałoby wyborowi do realizacji takich dróg, których stan techniczny może zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.
W UMWM sporządzana była lista, która zawierała informację o kolejności
przysługiwania pomocy (dalej: lista rankingowa). Lista rankingowa sporządzona w ramach pierwszego naboru operacji typu drogi, zatwierdzona
uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z 7 czerwca 2016 r. obejmowała 631 pozycji na kwotę pomocy (środki EFRROW) 449 212,2 tys. zł.

Lista rankingowa dotycząca drugiego naboru, zatwierdzona uchwałą
Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 grudnia 2018 r. obejmowała
133 pozycje na kwotę pomocy w wysokości 132 097,6 tys. zł i dotyczyła operacji, które uzyskały co najmniej 8 punktów. Lista ta była trzykrotnie aktualizowana: 15 stycznia, 12 marca i 23 kwietnia 2019 r. Ostatnia aktualizacja
obejmowała 58 operacji na kwotę pomocy 48 523,3 tys. zł (środki EFRROW).

Pierwsza aktualizacja wynikała z uwzględnienia odwołania, a druga
ze skargi dwóch podmiotów, w związku z odmową przyznania pomocy przez SWM. Po zakończeniu weryfikacji spełniania przez wnioskodawców ujętych na liście rankingowej warunków przyznania pomocy,
dokonano trzeciej aktualizacji i zgodnie z § 11 lit. d rozporządzenia ws. dróg
podano do publicznej wiadomości wykaz operacji, dla których WoPP spełniały warunki przyznania pomocy.
24

14 Informacja o wynikach kontroli NIK 125/2021/megainfo/KPB „Bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego”.
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Na listach rankingowych w ramach operacji typu drogi znalazło się łącznie 689 operacji na kwotę pomocy w wysokości 497 735,5 tys. zł (środki
EFRROW).

Lista rankingowa dotycząca pierwszego naboru w ramach typu operacji targowiska została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 28 sierpnia 2017 r. i obejmowała 24 operacje na kwotę pomocy
22 005,7 tys. zł. Lista rankingowa dotycząca drugiego naboru, zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 16 stycznia 2018 r.,
obejmowała trzy operacje na kwotę pomocy 2991,6 tys. zł. Zatwierdzona 27 kwietnia 2020 r. lista rankingowa dotycząca trzeciego naboru obejmowała 16 operacji na kwotę pomocy 12 518,3 tys. zł (środki EFRROW).

Na listach rankingowych dotyczących operacji typu targowiska znalazły
się łącznie 43 operacje na kwotę pomocy w wysokości 37 515,6 tys. zł
(środki EFRROW).
Listy rankingowe dotyczące operacji typu drogi i operacji typu targowiska były publikowane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Zarząd
Województwa.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r., w całym kraju na operacje typu drogi
złożono 5466 WoPP na kwotę 4 255 685,2 tys. zł (środki EFRROW).

Rozpatrywanie WoPP
na operacje typu drogi

Wniosków z odmową przyznania pomocy było 2789 (2 156 479,8 tys. zł)
i stanowiły one 51% wniosków złożonych. Główną przyczyną odmowy był brak środków finansowych. Dotyczyło to 1859 WoPP (34% złożonych WoPP i 66,7% WoPP z odmową przyznania pomocy) na kwotę
1 426 543,3 tys. zł. Przyczynami odmowy pomocy również były: brak
wymaganej minimalnej liczby punktów – 423 WoPP (14,2%), nieusunięcie braków we WoPP lub niezłożenie w terminie wyjaśnień – 327 WoPP
(11%), niespełnienie warunków przyznania pomocy – 167 WoPP (5,6%).

Brak środków główną
przyczyną odmowy
przyznania pomocy
na operacje typu drogi

Do realizacji przyjęto 2322 (1 805 947,1 tys. zł), tj. 42,4% wniosków złożonych. Wniosków odrzuconych było 158 (2,9%), a wniosków wycofanych
– 197 (3,6%).

Przyczyny odmowy przyznania pomocy na operacje typu drogi

Infografika nr 3
Przyczyny odmowy przyznania pomocy na operacje typu drogi

5,99%
167

66,65%
1 859

0,32%
0,07%
0,04%
0,04%

11,72%
327

15,17%
423
100% – 2 789

–9
–2
–1
–1

przekroczony limit środków na beneficjenta
wnioskodawca nie podpisał umowy
WoPP złożone po terminie
WoPP złożone przed terminem
brak środków finansowych
wnioskodawca nie podpisał umowy
brak wymaganej minimalnej liczby
punktów WoPP złożone przed terminem
nieusunięcie braków w WoPP/
niezłożenie w terminie wyjaśnień
wnioskodawca nie spełnia
warunków przyznania pomocy

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR.

Przyczyny odmowy przyznania pomocy na operacje typu drogi
29,03%
9
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Rozpatrywanie WoPP
na operacje
typu targowiska

Po rozpatrzeniu WoPP SW wzywał wnioskodawcę do zawarcia UoPP.
9 przekroczony
limitw
środków
Zawarto 2294 UoPP na łączną kwotę 20,32%
274–371,1
tys. zł,
tymnazebeneficjenta
środ0,07% – 2 wnioskodawca nie podpisał umowy
ków EFRROW na kwotę 1 447 182,4 tys.
zł. – 1 WoPP złożone po terminie
0,04%
0,04% – 1 WoPP złożone przed terminem

5,99%

Według
stanu na 30 czerwca 2021
167 r., w całym kraju na operacje typu tar66,65%
1 859
gowiska
złożono 329 WoPP na kwotę 265 217,4 brak
tys.środków
zł (środki
EFRROW).
finansowych
11,72%

wnioskodawca nie podpisał umowy

Do realizacji przyjęto 266 wniosków
(213 321,4
tys. zł), tj. 80,9% wnio327
brak wymaganej minimalnej liczby
punktów
WoPP
złożone przed terminem
sków złożonych. Wniosków odrzuconych było 8 (2,4%),
a wniosków
wyconieusunięcie braków w WoPP/
fanych – 24 (7,3%).
15,17%
niezłożenie w terminie wyjaśnień

423

spełnia 3 tys. zł)
Wniosków
z odmową przyznania pomocy byłownioskodawca
31 (257nie405,4
100% – 2 789
warunków przyznania pomocy
i stanowiły one 9,4% wniosków złożonych. Główną
przyczyną odmowy
przyznania pomocy było nieusunięcie braków lub niezłożenie wyjaśnień
w terminie – 20 WoPP (64,5% WoPP z odmową przyznania pomocy) i niespełnienie warunków przyznania pomocy – dziewięciu (29%).

Przyczyny odmowy przyznania pomocy na operacje typu drogi
Infografika nr 4
Przyczyny odmowy przyznania pomocy na operacje typu targowiska
29,03%
9
3,32%
1
64,52%
20

3,32%
1

nieusunięcie braków w WoPP/
niezłożenie w terminie wyjaśnień
wnioskodawca nie spełnia
warunków przyznania pomocy
brak wymaganej minimalnej liczby punktów
wnioskodawca nie podpisał umowy

100% – 31
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR.

Rozpatrywanie WoPP
złożonych przez gminy

Zawarto 216 umów na łączną kwotę 265 158,7 tys. zł, w tym ze środków
EFRROW na kwotę 168 720,5 tys. zł.
Przykłady

Gmina Tłuszcz w ramach PROW 2014–2020 złożyła do SWM pięć WoPP
na realizację operacji typu drogi. Cztery wnioski zostały złożone w 2015 r.
i dotyczyły budowy drogi gminnej we wsi Pawłów, przebudowy drogi gminnej Wagan-Lipiny wraz z przebudową istniejących zjazdów, budowy drogi
gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 do km 0+977 oraz
budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+977,00 do km
1+428,87. Jeden wniosek został złożony w 2018 r. i dotyczył przebudowy
drogi gminnej w miejscowości Franciszków na odcinku od km 0+006,64 do km
0+976,44 oraz budowy drogi gminnej Kury-Rudniki.
Ponadto gmina złożyła w 2017 r. jeden WoPP na realizację operacji typu targowiska dotyczący targowiska w Tłuszczu.

SWM zakwalifikował do realizacji jedno zadanie dotyczące budowy drogi gminnej,
tj. ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 do km 0+977 (dalej: ulica Wołomińska w Jasienicy) oraz zadanie dotyczące budowy targowiska w Tłuszczu.
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SWM skierował do gminy wezwanie do uzupełnienia każdego z WoPP, zarówno
w przypadku operacji typu drogi, jak i operacji typu targowiska. Powodem
wezwań była m.in. konieczność skorygowania zapisów we wnioskach oraz
dołączenia wymaganych załączników. Przy uzupełnianiu WoPP gmina przestrzegała terminów określonych dla wykonania poszczególnych czynności.
Przyczynami uzupełniania WoPP było niezałączenie przez gminę odpowiednich załączników, zmiany przepisów prawa, a także trudności przy korzystaniu z instrukcji wypełnienia WoPP zawierającej niejasne sformułowania

W ramach PROW 2014–2020 gmina Kotuń złożyła do SWM cztery WoPP
na realizację operacji typu drogi. Trzy wnioski zostały złożone w 2016 r. i dotyczyły przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Żeliszew Podkościelny,
Sionna, Kotuń, Broszków i Łączka o łącznej długości 4,394 km . Jeden wniosek został złożony w 2018 r. i dotyczył budowy ulicy Ogrodowej w Kotuniu
na odcinku długości 0,38 km.

W 2017 r. gmina złożyła WoPP na realizację operacji typu targowisko, który
dotyczył budowy targowiska w Kotuniu.

SWM zakwalifikował do realizacji jedno zadanie dotyczące budowy drogi gminnej, tj. ulicy Ogrodowej w Kotuniu na długości 0,38 km oraz zadanie dotyczące
budowy targowiska w Kotuniu. Trzy WoPP na realizację operacji typu drogi
nie zostały zakwalifikowane ze względu na brak dostępnych środków finansowych w ramach Programu.

SWM dwukrotnie skierował do gminy wezwanie do uzupełnienia każdego
z WoPP, zarówno w przypadku operacji typu drogi, jak i operacji typu targowiska. Powodem wezwań była m.in. konieczność skorygowania zapisów we wnioskach, jak i dołączenia wymaganych załączników w tym pełnej dokumentacji
projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy uzupełnianiu WoPP gmina
przestrzegała terminów określonych dla wykonania poszczególnych czynności. Przyczynami uzupełniania WoPP był brak pełnej dokumentacji projektowej
oraz pozwolenia na budowę przy składaniu wniosku.

W gminie Kotuń i w gminie Tłuszcz WoPP dotyczące operacji typu drogi
oraz operacji typu targowiska przygotowali pracownicy Urzędów gmin
we własnym zakresie, nie korzystano z pomocy podmiotów zewnętrznych
świadczących usługi w tym zakresie.

SWM w celu poprawy jakości WoPP, przed naborami organizował szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczące składania WoPP, WoP,
a także kontroli prawidłowości tych wniosków.

W ramach operacji typu drogi 16 SW zawarło 2272 UoPP, w tym w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania
wniosków zawarto 1602 UoPP, tj. 70,5%, w terminie od sześciu miesięcy
do 12 miesięcy zawarto 634 UoPP (27,9%), a w terminie powyżej 12 miesięcy – 36 UoPP (1,5%). Średni czas na zawarcie UoPP wyniósł 169 dni,
minimalny – 49 dni, a maksymalny – 433 dni15.

Terminowość
rozpatrywania WoPP
i zawierania UoPP

W ramach operacji typu targowiska zawartych zostało 216 UoPP, w tym
w terminie do sześciu miesięcy zawarto 111 UoPP, tj. 51,3%, w terminie od sześciu miesięcy do 12 miesięcy – 101 UoPP (46,8%), a w terminie
powyżej 12 miesięcy – cztery UoPP (1,9%). Średni czas na zawarcie UoPP
wyniósł 189 dni, minimalny czas – 82 dni, a maksymalny 516 dni.

15 Dni kalendarzowe liczone od dnia zakończenia naboru do dnia zawarcia UoPP.

27

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Zawieranie UoPP
przez SWM

Zawieranie UoPP
przez gminy

W UMWM kontrolę terminowości rozpatrywania WoPP przeprowadzono na próbie WoPP o najdłuższym okresie rozpatrywania. W przypadku
operacji typu drogi, rozpatrywanie WoPP nie przekroczyło 18 miesięcy
od dnia, w którym upłynął termin składania WoPP, co było zgodne z terminem rozpatrywania WoPP określonym w § 2b ust. 3 rozporządzenia
ws. limitów w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w brzmieniu obowiązującym od 20 października 2017 r.
do 15 stycznia 2020 r.16

W przypadku czterech operacji typu targowiska, kontrolowane WoPP rozpatrywane były w ciągu czterech miesięcy od dnia, w którym było możliwe w ramach limitu przyznanie pomocy, co było zgodne z § 2b ust. 3
rozporządzenia ws. limitów.
Przykłady

Gmina Kotuń została wezwana przez SWM do zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania w zakresie budowy drogi gminnej – ulicy Ogrodowej
w Kotuniu o długości 0,38 km w dniu 25 kwietnia 2019 r., tj. w terminie sześciu miesięcy i ośmiu dni od daty zakończenia naboru WoPP, a w przypadku
zadania w zakresie budowy targowiska w Kotuniu – w dniu 31 sierpnia 2017 r.,
tj. w terminie czterech miesięcy i pięciu dni od daty zakończenia naboru WoPP.

W sprawie przyznania pomocy na realizację zadania w zakresie budowy drogi
gminnej – ulicy Ogrodowej w Kotuniu o długości 0,38 km została zawarta
umowa nr 00278-65151-UM0700860/18 z dnia 7 maja 2019 r. oraz aneks
nr 1 z dnia 23 grudnia 2019 r., a w sprawie przyznania pomocy na realizację
zadania w zakresie budowy targowiska w Kotuniu – umowa nr 00019-65171UM0700011/17 z dnia 5 września 2017 r.
Zgodnie z ww. umowami na realizację inwestycji w zakresie budowy:

− drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Kotuniu długości 0,38 km przyznano
pomoc w ramach PROW 2014–2020 w kwocie 1210,5 tys. zł stanowiącej
63,63% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji,

− targowiska w Kotuniu przyznano pomoc w ramach PROW 2014–2020
w łącznej kwocie 994,1 tys. zł stanowiącej 63,63% kwoty poniesionych
kosztów kwalifikowalnych operacji.
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16 Zgodnie z § 2b ust. 2 rozporządzenia ws. limitów (w brzmieniu obowiązującym od 5 lipca
2018 r. do 15 stycznia 2020 r.) podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski
o przyznanie pomocy finansowej, złożone w ramach działania podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną
w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków i przekraczające nie więcej niż
o 50% wysokość dostępnych środków w ramach tego limitu, ustaloną według stanu na dzień
podania do publicznej wiadomości listy rankingowej, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc
niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej. Zgodnie z § 2b ust. 3 rozporządzenia
ws. limitów (w brzmieniu obowiązującym od 20 października 2017 r. do 15 stycznia 2020 r.)
wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach wydanych
na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o EFRROW w ramach ww. wymienionego działania, z tym
że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy lub informuje
się ten podmiot o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków nie później
niż w terminie 18 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie
pomocy. Od 16 stycznia 2020 r. zgodnie ze zmienionym § 2b ust. 3 rozporządzenia ws. limitów
wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania wymienionego w ust. 2, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wzywa
się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są spełnione warunki przyznania pomocy, w terminie
4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy
na operacje objęte tymi wnioskami.
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Gmina Tłuszcz została wezwana przez SWM do zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania w zakresie budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej
w Jasienicy w dniu 5 lipca 2016 r., tj. w terminie sześciu miesięcy i pięciu dni
od daty zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, a w przypadku
zadania w zakresie budowy targowiska w Tłuszczu – w dniu 31 sierpnia 2017 r.,
tj. w terminie czterech miesięcy i pięciu dni od daty zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

W sprawie przyznania pomocy na realizację zadania w zakresie budowy drogi
gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy została zawarta umowa nr 0023065151-UM0700024/15 z dnia 21 lipca 2016 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30 listopada 2017 r., a w sprawie przyznania pomocy na realizację zadania w zakresie
budowy targowiska w Tłuszczu – umowa nr 00008-65171-UM0700005/17
z dnia 5 września 2017 r. oraz aneksy nr 1 z dnia 4 września 2018 r. i nr 2
z dnia 5 października 2018 r.
Zgodnie z ww. umowami na realizację inwestycji w zakresie budowy:

− drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy przyznano pomoc w ramach
PROW 2014–2020 w kwocie 744,6 tys. zł, stanowiącej 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych operacji;
− targowiska w Tłuszczu przyznano pomoc w ramach PROW 2014–2020
w łącznej kwocie 999,8 tys. zł, w tym pierwsza transza w wysokości
844,1 tys. zł, tj. 63,63% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych
pierwszego etapu operacji i druga transza w wysokości 155,7 tys. zł,
tj. 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych drugiego etapu operacji.

5.1.3. Rozpatrywanie WoP i kontrole realizacji operacji typu drogi
oraz operacji typu targowiska
W ramach operacji typu drogi zostało złożonych 2463 WoP. ARiMR zrealizowała łącznie 2396 płatności, w tym w terminie do trzech miesięcy
od dnia złożenia WoP zrealizowano 1066 płatności (44,5%), w terminie
od trzech do sześciu miesięcy – 1104 płatności (46,1%), powyżej sześciu
miesięcy – 226 płatności (9,5%). Średni okres realizacji płatności wyniósł
112 dni, minimalny 15 dni, a maksymalny 488 dni17.
W ramach operacji typu targowiska zostało złożonych 191 WoP. ARiMR
zrealizowała łącznie 178 płatności, w tym w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia WoP zrealizowano 49 płatności (27,5%), w terminie
od trzech do sześciu miesięcy zrealizowano – 91 płatności (51,1%) powyżej sześciu miesięcy – 38 płatności (21,3%). Średni okres realizacji płatności
wyniósł 142 dni, minimalny 15 dni, a maksymalny 588 dni.

W UMWM, według stanu na 30 czerwca 2021 r., w ramach operacji typu
drogi zostało złożonych 350 WoP na kwotę 254 347,4 tys. zł, w tym środki EFRROW wyniosły 161 841,2 tys. zł natomiast w ramach operacji typu

17 Terminy dotyczące rozpatrzenia WoP w zakresie operacji typu drogi i typu targowiska, ustalono
w oparciu o dni liczone nieprzerwanie od dnia wpływu WoP do dnia wystawienia zlecenia
płatności obejmując dni wstrzymujące bieg rozpatrywania WoP w związku z wezwaniem
beneficjenta do wykonania określonych czynności – stosownie do § 20 ust. 1 i 2 w związku
z § 12 ust. 2 rozporządzenia ws. dróg oraz stosownie do § 22 w związku z § 21 ust. 5 i § 14 ust. 2
rozporządzenia ws. targowisk.
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targowiska – 29 WoP na kwotę 32 096,4 tys. zł, w tym środki EFRROW
– 20 422,9 tys. zł. Beneficjenci składali WoP w terminach określonych
w UoPP.

W ramach operacji typu drogi, 214 WoP, tj. 64,8% łącznej liczby WoP,
w stosunku do których zrealizowano płatności na dzień 30 czerwca 2021 r.
(330), SWM rozpatrzył w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia
WoP. W pozostałych przypadkach 105 WoP rozpatrywane było w terminie od trzech do sześciu miesięcy, dziesięć WoP w terminie od sześciu
do 12 miesięcy, a powyżej 12 miesięcy – jeden WoP. Średni czas rozpatrywania WoP (do dnia wystawienia zlecenia płatności) wyniósł 84 dni, czas
minimalny 11 dni, a maksymalny 451 dni.

W ramach operacji typu targowiska, 12 WoP, tj. 44,4% łącznej liczby
WoP, w stosunku do których zrealizowano płatności na dzień 30 czerwca 2021 r. (27), SWM rozpatrzył w terminie do trzech miesięcy od dnia
złożenia WoP. W pozostałych przypadkach – 11 WoP rozpatrywane było
w terminie od trzech do sześciu miesięcy, trzy WoP w terminie od sześciu
do 12 miesięcy, a powyżej 12 miesięcy – jeden WoP. Średni czas rozpatrywania WoP (do dnia wystawienia zlecenia płatności) wyniósł 122 dni, czas
minimalny 31 dni, a maksymalny 389 dni.

Na podstawie zbadanej próby 20 WoP18 stwierdzono, że w 16 na 20 badanych przypadków przekazanie zlecenia płatności przez SWM do ARiMR
nastąpiło po upływie trzymiesięcznego terminu na wypłatę środków
finansowych określonego w § 20 ust. 1 rozporządzenia ws. dróg oraz
§ 22 rozporządzenia ws. targowisk. Zwrócić uwagę należy, że czas rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy przez SWM przekraczał
trzymiesięczny termin co powodowało, że Agencja dokonywała również
płatności na rzecz beneficjentów po tym terminie. Dotyczyło to 11 z 15
badanych operacji typu drogi i pięciu operacji typu targowiska. Zlecenia
płatności dotyczące operacji typu drogi zostały przekazane przez SWM
po upływie terminu płatności od 40 do 303 dni, a dotyczące targowisk
– od 128 do 329 dni (liczba dni nie obejmuje czasu niezbędnego na uzupełnienia, wstrzymującego bieg rozpatrywania WoP). Czas na dokonanie uzupełnień w przypadku operacji typu drogi wyniósł od 9 do 91 dni,
a w przypadku operacji typu targowiska od 16 do 83 dni. Cztery zlecenia
płatności dotyczące operacji typu drogi przekazano do ARiMR od 7 do 14 dni
przed terminem płatności.

W SWM przyczyną przekroczenia trzymiesięcznego terminu na dokonanie
płatności było m.in.: spiętrzenie prac w związku z dużą liczbą złożonych
WoP, wystąpienie SWM do innego organu w sprawie wyjaśnień, przedłużająca się ocena wniosku wynikająca z jego złożoności. Na czas weryfikacji WoP miały wpływ długotrwale prowadzone czynności kontrolne,
które nie wstrzymują biegu terminu weryfikacji. SWM w toku opiniowania formularzy dokumentów aplikacyjnych oraz wzorów UoPP zgłaszał
do MRiRW konieczność zmiany trzymiesięcznego terminu na wypłatę
środków określonego w UoPP z uwagi na złożony proces kontroli admi30

18 Liczba dni nie obejmuje czasu niezbędnego na uzupełnienia, wstrzymującego bieg rozpatrywania WoP.
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nistracyjnej WoP obejmujący m.in. wizytę lub kontrolę na miejscu, ocenę prawidłowości stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
czynności te nie wstrzymują biegu przedmiotowego terminu. Uwaga ta
nie została uwzględniona.
Stwierdzono, że jedną z przyczyn długotrwałego rozpatrywania WoP był
wydłużony okres od dnia zlecenia kontroli na miejscu do dnia przekazania raportu z czynności kontrolnych. Okres ten wyniósł od 3 do 91 dni.

Na czas przekazania raportu z czynności kontrolnych od dnia, w którym kontrola ta została zlecona, wpływ miało wprowadzenie ograniczeń
w wykonywaniu zadań UMWM i pracy zdalnej w związku z pandemią,
duża liczba zleceń na przeprowadzenie kontroli, konieczność powtórnego
przeprowadzania niektórych kontroli, oczekiwanie na ewentualne uwagi beneficjentów do ustaleń pokontrolnych, niezgodność w dokumentacji
przedstawianej przez beneficjenta wymagająca czasochłonnej weryfikacji,
a także konieczność konsultacji dotyczących niektórych ustaleń z ARiMR.

Pisma do wnioskodawców o pierwsze uzupełnienie WoP zostały skierowane przez SWM w stosunku do wszystkich badanych WoP. Pisma o drugie uzupełnienie WoP wysłano w siedmiu na 15 badanych przypadków
dotyczących operacji typu drogi i w trzech na pięć badanych WoP w przypadku operacji typu targowiska. Jeden WoP dotyczący operacji typu drogi wymagał – po uzyskaniu od beneficjenta dwukrotnych uzupełnień oraz
dodatkowych wyjaśnień.

SWM nie przeprowadził wytypowanej przez ARiMR kontroli na miejscu
dotyczącej jednego WoP złożonego w ramach operacji typu drogi. Samorząd
Województwa nie przeprowadził również do dnia wypłaty środków wizyty na miejscu dotyczącej jednej operacji typu targowiska.

Odstąpiono od ww. kontroli na miejscu w związku z wprowadzeniem
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii. Zgodnie z art. 6
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2020/53219 na zasadzie odstępstwa od art. 48 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE)
nr 809/2014, jeżeli w związku ze środkami wprowadzonymi w celu walki z pandemią COVID-19 państwa członkowskie nie mają możliwości
przeprowadzenia wizyt w odniesieniu do operacji będącej przedmiotem
wsparcia lub miejsca inwestycji przed przyznaniem płatności końcowych,
państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastąpieniu tych wizyt
– o ile te środki obowiązują – wszelkimi odpowiednimi dowodami
w postaci dokumentów, w tym zdjęciami geotagowanymi, przedstawionymi przez beneficjenta. Jeżeli tych wizyt nie można zastąpić odpowiednimi
dowodami w postaci dokumentów, państwa członkowskie przeprowadzają te wizyty po dokonaniu ostatecznej płatności.
19 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2020/532 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie
odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE)
nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368
i (UE) 2016/1240 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu
mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2020
(Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 119, str. 3, ze zm.).
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Zgodnie z książką procedur20 regulującą postępowanie podczas wykonywania czynności kontrolnych w czasie trwającej w kraju epidemii
COVID-19, w której wskazano możliwość alternatywnego sposobu wykonywania czynności kontrolnych, tj. kontroli w trybie zdalnym oraz kontroli uzupełniających, kontrolę na miejscu przeprowadzono po dokonaniu
płatności ostatecznej.

W przypadku jednej operacji dotyczącej targowiska SWM odstąpił
od wizyty ze względu na to, że beneficjent rzetelnie przygotował dokumentację potwierdzającą poprawność zrealizowanej operacji oraz że ryzyko niezrealizowania operacji lub niespełnienia warunków otrzymania
pomocy było niskie. Zaznaczyć należy, że nie miało to wpływu na realizację operacji typu drogi i operacje typu targowiska, a także na wykorzystanie środków finansowych przewidzianych na ten cel.
Przykłady

Rozpatrywanie WoP
przez badane gminy

Gmina Kotuń po zakończeniu budowy ulicy Ogrodowej w Kotuniu, 29 kwietnia
2020 r. złożyła do SWM WoP, który dotyczył kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1062,6 tys. zł, z tego koszty z EFRROW wyniosły 676,1 tys. zł (tj. 63,63%
kosztów kwalifikowalnych).

W przypadku budowy targowiska w Kotuniu gmina złożyła do SWM WoP
w dniu 5 września 2019 r. (koszty kwalifikowalne wyniosły 1386,3 tys. zł,
z tego koszty z EFRROW – 882,1 tys. zł, tj. 63,63%).
SWM wezwał gminę jednokrotnie do uzupełnienia WoP dotyczącego budowy
drogi oraz WoP dotyczącego budowy targowiska.

Powodem wezwań były m.in. pomyłki w treści wniosków, konieczność uzupełnienia dokumentacji o: decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej,
decyzję pozwalającą na użytkowanie drogi, kosztorys powykonawczy targowiska, a także korekta regulaminu targowiska. Przy uzupełnianiu WoP gmina przestrzegała terminów określonych dla wykonania poszczególnych czynności.
Według gminy przyczyną uzupełnia braków we WoP była m.in. nieprecyzyjna
instrukcja wypełniania WoP.

SWM w dniu 29 października 2019 r. przeprowadził kontrolę po zakończeniu
realizacji operacji „Budowa targowiska w miejscowości Kotuń”, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. W zakresie operacji budowy ulicy Ogrodowej w Kotuniu SWM nie przeprowadził wizyt i kontroli.

Gmina Tłuszcz w przypadku operacji dotyczącej budowy drogi gminnej ulicy
Wołomińskiej w Jasienicy złożyła do SWM jeden WoP 21 grudnia 2017 r.
(koszty kwalifikowalne wyniosły 1170,2 tys. zł, z tego koszty z EFRROW
– 744,6 tys. zł (tj. 63,63%), a w przypadku operacji dotyczącej budowy targowiska w Tłuszczu – dwa WoP, tj. w dniu 30 października 2018 r. WoP pośrednią (koszty kwalifikowalne I etapu realizacji operacji wyniosły 1326,6 tys. zł,
z tego koszty z EFRROW – 844,1 tys. zł, tj. 63,63%) i w dniu 29 listopada 2018
r. WoP końcową (koszty kwalifikowalne II etapu realizacji operacji wyniosły
244,7 tys. zł, z tego koszty z EFRROW – 155,7 tys. zł, tj. 63,63%).
W przypadku operacji typu drogi SWM dwukrotnie wezwał gminę do uzupełnienia WoP, a w przypadku operacji typu targowiska – jednokrotnie do uzupełnienia
każdego z dwóch wniosków. Powodem wezwań były m.in. błędnie wypełnione
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20 Książka Procedur „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych
z „Inwestycjami w środki trwałe”, „Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach
wiejskich” oraz „Leader” w ramach PROW na lata 2014–2020” wersja 7z.
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niektóre sekcje wniosków, omyłki pisarskie w opisach faktur, brak klauzuli
o PROW 2014–2020 na pierwszych stronach faktur, a także braki w postaci
dowodów zapłaty zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatków od umów zlecenia dotyczących nadzoru finansowego. Przy uzupełnianiu
WoP gmina przestrzegała terminów określonych dla wykonania poszczególnych
czynności.
Według gminy przyczynami uzupełniania WoP był duży zakres obowiązków
na poszczególnych stanowiskach w Wydziale Inwestycji i Rozwoju oraz niejasne instrukcje wypełnienia tych wniosków.

W ramach obsługi WoP dotyczącego operacji w zakresie budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy SWM przeprowadził w dniu 5 marca 2018 r.
kontrolę na miejscu dotyczącą prawidłowości realizacji inwestycji. Opis przebiegu powyższej kontroli i jej wyniki zostały podane w rozdziale dotyczącym
kontroli na miejscu.

W latach 2016–2021 (I połowa) 16 SW przeprowadziło 198 kontroli
na miejscu, 102 kontrole ex post oraz 2030 wizyt dotyczących operacji
typu drogi (przyjęto do realizacji 2322 WoPP) oraz 43 kontrole na miejscu, 12 kontroli ex post i 99 wizyt dotyczących operacji typu targowiska (przyjęto do realizacji 266 WoPP). Kontrole na miejscu oraz kontrole
ex post (po dokonaniu płatności ostatecznej) SW przeprowadzały w związku w wytypowaniem beneficjentów przez ARiMR. Typowanie kontroli
na miejscu odbywało się metodami analizy ryzyka i losową.

Rzetelnie
przeprowadzone
kontrole realizacji
operacji

SWM, według stanu na 30 czerwca 2021 r. przeprowadził w ramach operacji typu drogi 23 kontrole na miejscu, sześć kontroli ex post i 255 wizytacji.
W ramach operacji typu targowiska odbyło się siedem kontroli na miejscu
i 13 wizytacji, kontrole ex post nie były przeprowadzane.
Główne nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli na miejscu
operacji typu drogi i operacji typu targowiska dotyczyły niezgodności
dokumentacji złożonej wraz z WoP ze stanem faktycznym zrealizowanej
operacji.
Przykłady

SWM w dniu 29 października 2019 r. przeprowadził kontrolę po zakończeniu
budowy targowiska w gminie Kotuń, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. W zakresie budowy ulicy Ogrodowej w Kotuniu SWM nie przeprowadzał wizyt i kontroli.

W gminie Tłuszcz w ramach obsługi WoP dotyczącego operacji budowy drogi
gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy SWM przeprowadził 5 marca 2018 r.
kontrolę na miejscu dotyczącą prawidłowości realizacji inwestycji. W wyniku
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W ramach obsługi WoP dotyczącego operacji budowy targowiska w Tłuszczu
została przeprowadzona przez SWM w dniach 12–14, 18 i 25–26 lutego 2019 r.
kontrola na miejscu dotycząca prawidłowości realizacji inwestycji. W toku
kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które polegały na braku odpowiedniego zadaszenia targowiska spowodowanego nierozstawieniem zakupionych
namiotów handlowych oraz na rozbieżnościach pomiędzy stanem faktycznym,
a dokumentacją załączoną do WoP dotyczącą długości wykonanych krawężników i liczby zainstalowanych gniazd elektrycznych.
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Po przeprowadzonej kontroli na miejscu SWM poinformował gminę pismem
z dnia 26 kwietnia 2019 r. o odmowie wypłaty drugiej transzy pomocy w kwocie 155,7 tys. zł oraz o konieczności zwrotu kwoty 844,1 tys. zł wypłaconej
w ramach pierwszej transzy, ze względu na to, że wybudowane targowisko nie
spełniało warunków określonych w załączniku do rozporządzenia ws. dróg.

W pismach z dnia 21 maja 2019 r., 28 czerwca 2019 r. i z 22 sierpnia 2019 r.
gmina Tłuszcz przedstawiła SWM dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące budowy i funkcjonowania targowiska oraz wniosła o ponowną kontrolę
inwestycji i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Nierozstawienie namiotów handlowych przed złożeniem WoP spowodowane
było temperaturą powietrza poniżej 100 C, przy której zgodnie z instrukcją nie
należy rozkładać plandeki. Namioty te zostały rozstawione gdy temperatura
wyniosła powyżej 100 C.

SWM przeprowadził kontrolę doraźną realizacji operacji budowy targowiska w Tłuszczu w dniach 20 i 22–23 sierpnia 2019 r., w wyniku której stwierdzono, że została usunięta nieprawidłowość dotycząca zadaszenia targowiska
poprzez rozstawienie namiotów handlowych, natomiast potwierdzono występowanie rozbieżności między kosztorysem powykonawczym załączonym
do WoP, a stwierdzonym wykonaniem zakresu rzeczowego inwestycji. Rozbieżności te polegały na tym, że w kosztorysie powykonawczym wskazano jedno
gniazdo wtyczkowe a podczas oględzin stwierdzono jedno gniazdo siłowe oraz
sześć gniazd wtyczkowych. W przypadku wybudowanego krawężnika w kosztorysie powykonawczym określono jego długość na 416,27 m, a w wyniku
pomiaru stwierdzono, że było to 432 m. W związku z ww. rozbieżnościami,
SWM pomniejszył o 8,25 zł kwotę pomocy wypłaconej na rzecz gminy Tłuszcz
w ramach płatności końcowej oraz zobowiązał gminę do zwrotu pomocy
w kwocie 222,82 zł przekazanej w ramach płatności pośredniej.
Zwrotu nienależnie pobranej pomocy w kwocie 222,82 zł Urząd Miejski
w Tłuszczu dokonał w dniu 10 lutego 2020 r. na rachunek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Płatność końcowa w kwocie 155,7 tys. zł została przekazana na rzecz gminy
Tłuszcz przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu
15 stycznia 2020 r., tj. w terminie 10 miesięcy i 15 dni od daty złożenia wniosku o tę płatność.
Kontrole postępowań
o udzielenie zamówienia
publicznego

Przedłużenie terminu płatności końcowej nie miało wpływu na koszty obsługi
zaciągniętych kredytów.

Do 30 czerwca 2021 r. SWM otrzymał do sprawdzenia dokumentację 301
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącą operacji typu
drogi (w tym 300 zostało ocenionych), z kolei w ramach operacji typu
targowiska otrzymał dokumentację dotyczącą 32 postępowań (w tym
31 zostało ocenionych).

Około 99% dokumentacji z przeprowadzonych przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przekazanej do weryfikacji
wymagało wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień. Nie było przypadków
niezłożenia dokumentacji przetargowej.
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SWM stwierdził 26 naruszeń przepisów dotyczących zamówień publicznych w przypadku typu operacji drogi i pięć naruszeń w przypadku typu
operacji targowiska. Najczęściej występującym naruszeniem było błędne ustalenie terminu na składanie ofert, tj. skrócenie o jeden dzień minimalnego okresu przewidzianego w przepisach dotyczących zamówień
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publicznych. W przekazanej do weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonych postępowań, SWM nie stwierdził przypadku podziału zamówienia publicznego w celu uniknięcia stosowania zasad określonych
w ww. przepisach.

Prowadzenie przez SWM kontroli postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanych przez beneficjentów, skontrolowano na próbie
5% postępowań, tj. 15 w przypadku typu operacji drogi i dwóch w przypadku typu operacji targowiska – nie stwierdzając nieprawidłowości.
Przykłady

Po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego gmina
Kotuń przekazała do SWM dokumentację z przeprowadzonych czynności dotyczącą postępowania w sprawie budowy:
− drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Kotuniu, w dniu 9 sierpnia 2019 r.;
− targowiska w Kotuniu, w dniu 11 maja 2018 r.

W przypadku przedłożonej dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno dotyczącej operacji typu drogi, jak i operacji typu targowiska,
gmina była wzywana do jej uzupełnienia oraz złożenia wyjaśnień – odpowiednio w dniu 18 września 2019 r. i 22 czerwca 2018 r. Stwierdzone błędy
w dokumentacji przetargowej dotyczyły m.in.: braku przedmiaru zakresu robót
budowlanych na wykonanie drogi, informacji o terminie wykonania i warunkach płatności zawartych w ofertach na budowę targowiska, braku w umowach
zapisów wynikających z art. 143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych21.

Gmina w terminie uzupełniła dokumenty, jak również złożono wyjaśnienia
– w przypadku operacji typu drogi w dniu 30 września 2019 r., a w przypadku
operacji typu targowiska w dniu 3 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Kotuń podał, że zamawiający w wyniku przeoczenia nie zawarł
w umowach z wykonawcami zastrzeżenia wynikającego z art. 143d ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącego warunków zatrudnienia podwykonawców.

W wyniku przeprowadzonej przez SWM oceny dokumentacji przetargowej
dotyczącej budowy drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Kotuniu oraz budowy
targowiska w Kotuniu nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie stwierdzono też przypadków podziału zamówienia publicznego w celu uniknięcia stosowania zasad
określonych w ww. ustawie.

W przypadku operacji dotyczącej budowy drogi gminnej – ulicy Ogrodowej
w Kotuniu, SWM poinformował gminę o pozytywnym wyniku dokonanej oceny
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pismem z dnia 8 października
2019 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy w Kotuniu w dniu 9 października
2019 r., tj. w terminie 9 dni od daty złożenia uzupełnień, a w przypadku operacji dotyczącej budowy targowiska – pismem z dnia 18 lipca 2018 r., które
wpłynęło do Urzędu Gminy w Kotuniu w dniu 23 lipca 2018 r., tj. w terminie
15 dni od złożenia uzupełnień.
Po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego gmina Tłuszcz
przekazała do SWM dokumentację z przeprowadzonych czynności, tj.:
− w dniu 30 czerwca 2017 r. – dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy,

21 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., ustawa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 r.
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− w dniu 16 lutego 2018 r. – dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie budowy targowiska w Tłuszczu.

W przypadku przedłożonej dokumentacji, zarówno dotyczącej operacji typu
drogi, jak i operacji typu targowiska, SWM skierował do gminy wezwanie do jej
uzupełnienia oraz złożenia wyjaśnień – odpowiednio w dniu 31 lipca 2017 r.
i 12 kwietnia 2018 r. Stwierdzone błędy w dokumentacji dotyczyły m.in.: niedostarczenia wymaganych oświadczeń członków komisji przetargowej oraz
kierownika zamawiającego, niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu złożonego przez wykonawcę, a także błędnie wpisanych dat
w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia.

Gmina w terminie uzupełniła dokumenty, jak również złożono wyjaśnienia
– w przypadku operacji typu drogi w dniu 10 sierpnia 2017 r., a w przypadku
operacji typu targowiska w dniu 24 kwietnia 2018 r. Przyczyną uzupełniania
dokumentacji i składania wyjaśnień był duży zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.

W wyniku przeprowadzonej przez SWM oceny dokumentacji dotyczącej budowy
drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy oraz budowy targowiska w Tłuszczu nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych. Nie stwierdzono też przypadków podziału
zamówienia publicznego w celu uniknięcia stosowania zasad określonych
w ww. ustawie.

Kontrole prowadzenia
oddzielnego systemu
rachunkowości

W przypadku operacji dotyczącej budowy drogi gminnej ulicy Wołomińskiej
w Jasienicy o pozytywnym wyniku dokonanej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SWM poinformował gminę pismem z dnia
22 sierpnia 2017 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w dniu
28 sierpnia 2017 r., tj. w terminie 18 dni od złożenia uzupełnień, a w przypadku operacji dotyczącej budowy targowiska – pismem z dnia 9 maja 2018 r.,
które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w dniu 16 maja 2018 r.,
tj. w terminie 21 dni od złożenia uzupełnień.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 lit. c ppkt (i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/200522, beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW
2014–2020 są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją operacji.

SWM weryfikował spełnienie powyższego obowiązku w ramach kontroli administracyjnej WoP w oparciu o Książkę procedur „Obsługa wniosku o płatność w ramach działania: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014–2020”. Ponadto w sytuacji
przeprowadzenia u beneficjenta wizyty lub kontroli na miejscu dokonywano również weryfikacji w ww. zakresie, w oparciu o Książkę procedur
„Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych
z „Inwestycjami w środki trwałe”, „Podstawowymi usługami i odnową wsi
na obszarach wiejskich” oraz „Leader” – delegowanych do Samorządów
Województw w ramach PROW na lata 2014–2020”.
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SWM rzetelnie sporządzał raporty z kontroli i weryfikował przestrzeganie
ww. przepisów przez beneficjentów. Przeprowadzenie przez SWM czynności kontrolnych w tym zakresie zostało potwierdzone w listach kontrolnych, a do raportów z czynności kontrolnych załączane były dowody
w postaci wydruków z systemów rachunkowości beneficjentów.

W systemie rachunkowości Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz Urzędu
Gminy w Kotuniu, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości do realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska, korzystano z wyodrębnionych kodów księgowych określonych do prowadzonej ewidencji
szczegółowej.

Ponadto SWM w ww. gminach nie stwierdził nieprawidłowości w ewidencjonowaniu zdarzeń dotyczących operacji typu drogi i typu targowiska,
które mogłyby mieć wpływ na pomniejszenie refundacji poniesionych
kosztów kwalifikowanych.
5.1.4. Realizacja płatności i wykorzystanie limitów środków
finansowych

Samorząd Województwa Mazowieckiego do końca czerwca 2021 r.,
w zakresie operacji typu drogi, wystawił zlecenia płatności dla 330 WoP
na kwotę 236 901 tys. zł po uwzględnieniu kar finansowych i odmowy
wypłat. W zakresie operacji typu targowiska zlecenia płatności wystawiono dla 27 WoP na kwotę 29 816,7 tys. zł, po potrąceniu kar finansowych.

Zlecanie płatności ARiMR
przez SWM

Zgodnie z książką procedur KP-611-305-ARiMR „Procedury prognozowania i dokonywania płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014–2020”, Departament Księgowości przekazywał do Departamentu Finansowego (dalej: DF ARiMR) zaksięgowane zlecenia płatności zatwierdzone do wypłaty przez jednostkę autoryzującą płatność,
tj. samorząd województwa. W terminie trzech dni roboczych od wpływu dokumentów DF ARiMR przeprowadzał kontrolę dokumentów płatniczych. Zlecenia płatności przyjęte do realizacji ujmowano w arkuszach
zleceń płatności. Następnie sporządzano i przekazywano do MRiRW
oraz do Ministerstwa Finansów zapotrzebowanie na realizację płatności w ramach PROW 2014–2020. Zgodnie z kryteriami akredytacji określonymi w załączniku I do rozporządzenia nr 907/2014 oraz zgodnie
z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej23
ARiMR po przekazaniu zapotrzebowania na środki na realizację płatności
na rzecz beneficjentów oczekuje na środki finansowe cztery dni robocze.
W tym czasie były przygotowywane, sprawdzane i zatwierdzane partie
poleceń przelewów dla beneficjentów.

Dokonywanie płatności
przez ARiMR

Zlecenia płatności wystawiane były przez SWM po uzyskaniu uzupełnień,
przeprowadzeniu przez SWM wizyty lub kontroli na miejscu albo uzasadnionym odstąpieniu od przeprowadzania takich wizyt i kontroli. Wersja
papierowa zleceń płatności była niezwłocznie przekazana do ARiMR.

23 Dz. U. poz. 2235.
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Nałożenie kar przez
SW w związku
z przeprowadzonymi
kontrolami

Na podstawie próby losowo wybranych płatności dla operacji typu drogi oraz próby płatności dla operacji typu targowiska ustalono, że zgodnie z książką procedur KP-611-305-ARiMR, Agencja otrzymane w złotych
środki finansowe EFRROW z MRiRW i Ministerstwa Finansów przekazała na rachunki bankowe beneficjentów w terminie pięciu dni roboczych
od daty wpływu tych środków na rachunek bankowy ARiMR. Płatności
na rzecz beneficjentów realizowane były w złotych wyłącznie bezgotówkowo w formie poleceń przelewów.

Agencja zrealizowała łącznie 2396 płatności ze środków EFRROW dla
2144 operacji typu drogi na kwotę 1 257 451,9 tys. zł, dla 1163 beneficjentów.

Kary finansowe (środki EFRROW) w zakresie operacji typu drogi dotyczyły 982 złożonych WoP i wyniosły 17 299,3 tys. zł, tj. 1,4% kwoty
wypłaconych środków EFRROW (1 258 952,7 tys. zł). Kary te naliczone
zostały w wyniku:
− naruszenia zasad konkurencyjności i przepisów o zamówieniach
publicznych – 10 927,3 tys. zł (411 WoP);
− nieprawidłowości stwierdzonych w kontrolach administracyjnych i na
miejscu – 3156,7 tys. zł (352 WoP);
− zastosowania kar umownych, np. z powodu uznania kosztów za niekwalifikowalne – 3219,3 tys. zł (219 WoP).
Zrealizowano łącznie 178 płatności ze środków EFRROW dla 154 operacji
typu targowiska na kwotę 113 416,1 tys. zł, dla 154 beneficjentów.

Kary finansowe (środki EFRROW) w zakresie operacji typu targowiska
dotyczyły 77 WoP i wyniosły 2046,3 tys. zł, tj. 1,8% kwoty wypłaconych
środków EFRROW (112 822, tys. zł). Kary te naliczone zostały w wyniku:
− naruszenia zasad konkurencyjności i przepisów o zamówieniach
publicznych – 1214,1 tys. zł (32 WoP),
− nieprawidłowości stwierdzonych w kontrolach administracyjnych
i na miejscu – 671,2 tys. zł (29 WoP),

− kar umownych, np. uznanie kosztów za niekwalifikowalne – 160,9 tys. zł
(16 WoP).

Kary finansowe (środki EFRROW) nałożone przez SWM w zakresie operacji typu drogi dotyczyły 110 WoP i wyniosły 3234,8 tys. zł, tj. 5,6%
kwoty środków EFRROW o jakie wnoszono we WoP objętych karami
(58 327 tys. zł). Kary te naliczone zostały m.in. z powodu niezłożenia WoP
w terminie określonym w UoPP – 1872,5 tys. zł, uznaniem kosztów za niekwalifikowalne – 781,2 tys. zł oraz za naruszenie zasad konkurencyjności
i przepisów o zamówieniach publicznych – 581 tys. zł.
Kary finansowe (środki EFRROW) w zakresie operacji typu targowiska
dotyczyły dziewięciu WoP i wyniosły 269,8 tys. zł, tj. 3,6% kwoty środków EFRROW o jakie wnoszono we WoP objętych karami (7579,2 tys. zł).
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Kary te naliczone zostały w związku z naruszeniem zasad konkurencyjności
i przepisów o zamówieniach publicznych – 155,8 tys. zł oraz uznaniem
kosztów za niekwalifikowalne – 114 tys. zł.

Limit środków EFRROW na operacje typu drogi w okresie od 30 października 2015 r. do 15 stycznia 2020 r. zmniejszał się od 1 431 389,8 tys. zł
do 1 361 422,1 tys. zł, a z dniem 16 stycznia 2020 r. wyniósł 1 484 819,4 tys. zł.
Zapotrzebowanie na środki pomocowe na operacje typu drogi spowodowało, że już w wyniku pierwszych naborów WoPP wnioskowane kwoty stanowiły 232,6% (koniec czerwca 2016 r.) i do końca obowiązywania tego
limitu, tj. do 16 września 2020 r. – mimo jego zwiększenia – utrzymywało się w granicach od 225% do 308,8%. Wykorzystanie limitu środków
na podstawie zawartych umów na koniec czerwca 2016 r. wyniosło 35,1%,
na koniec 2016 r. – 93% i na koniec czerwca 2020 r. – 93,5%.

Dynamika wykorzystania
limitów środków
na operacje typu drogi

Na koniec czerwca 2020 r. wykorzystanie limitu środków ogółem
(2 347 408,1 tys. zł) na podstawie zawartych umów o przyznaniu pomocy wyniosło 93,5% (2 195 441,4 tys. zł), a na podstawie zrealizowanych
płatności – 63,8% (1 819 052,2 tys. zł).
Zdaniem NIK dynamika wykorzystania limitów środków finansowych
na operacje typu drogi wskazuje na ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie beneficjentów w tym zakresie.
Dynamika wykorzystania limitu środków EFRROW na operacje typu drogi
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Dynamika wykorzystania limitu środków EFRROW na operacje typu targowiska
Infografika nr 6
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Wykorzystanie limitów
środków przez SWM

Według stanu na 30 czerwca 2021 r., wykorzystanie limitu na typ operacji targowiska w wysokości 7305,6 tys. euro (tj. 32 776,8 tys. zł), na podstawie czynnych umów (31 957,7 tys. zł) wyniosło 97,5%, a na podstawie
przyjętych WoP (19 242,2 tys. zł) – 58,7%. Niewykorzystane środki, stanowiące około 2,5% limitu były niewystarczające do ogłoszenia naboru
WoPP – mogą zostać wykorzystane w związku z wahaniami kursu euro.

Wobec połączenia w jeden limit, limitów środków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Gospodarka wodno-ściekowa”,
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości
limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach
w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, SWM przeznaczył dostępny limit na operacje
typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Oznaczało to 100% wykorzystanie
limitu na pozostałe typy operacji, w tym na operacje typu drogi.

Środki na operacje typu drogi zostały uwzględnione we wspólnym limicie środków obejmującym operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”, „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. Limit ten na dzień
30 czerwca 2021 r., zgodnie z rozporządzeniem ws. limitów, wyniósł
95 719,3 tys. euro, tj. 429 444,6 tys. zł24. Wykorzystanie wspólnego limitu na 30 czerwca 2021 r. na podstawie czynnych umów (381 249,4 tys. zł)
wyniosło 88,8%, a na podstawie przyjętych WoP (253 234,3 tys. zł) – 59%.

SWM prognozował pełne wykorzystanie dostępnego limitu środków
na poszczególne typy operacji w ramach PROW 2014–2020.
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24 Kurs 1 euro = 4,4865 zł, przyjęty jako kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu
alokacji środków wspólnotowych, tj. 28 maja 2021 r.
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5.1.5. Realizacja potrzeb rozwoju obszarów wiejskich w zakresie
budowy i modernizacji dróg lokalnych25
W ramach zakończonych operacji typu drogi wybudowano 218,3 km oraz
przebudowano nawierzchnię 3188,2 km dróg lokalnych, łącznie operacje dotyczyły 3406,5 km dróg. Zauważyć należy, że długość dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) w Polsce wynosi 376 128 tys. km26, zatem odsetek dróg
objętych operacjami typu drogi w ramach PROW 2014-2020 wyniósł 0,08%.

Osiągnięcie celów
operacji i efektów
rzeczowych25

W ramach zakończonych operacji wybudowano 64 oraz przebudowano
82 targowiska. Wybudowano także 23 obiekty, a także przebudowano
141 przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Agencja zrealizowała 2396 płatności ze środków EFRROW dla 2144 operacji typu drogi na kwotę 1 257 451,9 tys. zł, dla 1163 beneficjentów. Płatności na jednego beneficjenta wyniosły średnio 1 081,2 tys. zł i dotyczyły
średnio 1,8 operacji.

Agencja zrealizowała również 178 płatności ze środków EFRROW dla
154 operacji typu targowiska na kwotę 113 416,1 tys. zł, dla 154 beneficjentów. Płatności na jednego beneficjenta wyniosły średnio 736,5 tys. zł.
Wszyscy beneficjenci realizowali po jednej operacji.

Łączna kwota poniesionych wydatków publicznych na operacje typu drogi według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz ze środkami własnymi
beneficjentów wyniosła 1 976 193,4 tys. zł, a na operacje typu targowiska wraz ze środkami własnymi beneficjentów wyniosła 178 243,1 tys. zł.
Przykłady

Dla gminy Kotuń celem operacji polegającej na budowie ulicy Ogrodowej
w Kotuniu była poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę drogi gminnej ul. Ogrodowa o długości 380 metrów natomiast celem operacji dotyczącej
budowy targowiska w Kotuniu – poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez poprawę warunków sprzedaży dla producentów żywności.

Poprzez wykonanie ww. obiektów zostały osiągnięte wartości wskaźników
realizacji powyższych celów określone w UoPP, tj. budowa drogi gminnej o długości 0,38 km i budowa targowiska.

Dla gminy Tłuszcz celem operacji polegającej na budowie drogi gminnej ulicy
Wołomińskiej w Jasienicy było skrócenie czasu dojazdu mieszkańców miejscowości Miąse do miasta Tłuszcz natomiast celem operacji dotyczącej budowy
targowiska w Tłuszczu – poprawa warunków sprzedaży dla producentów
żywności. Powyższe cele zostały określone w umowach o przyznaniu pomocy
i zostały osiągnięte przez wykonanie ww. inwestycji. Zostały również wykonane
wartości wskaźników realizacji powyższych celów określone w UoPP, tj. budowa
drogi gminnej o długości 0,977 km oraz budowa targowiska.

Na brak ogólnokrajowych, szczegółowych danych dotyczących stanu
nawierzchni dróg lokalnych NIK zwróciła uwagę w informacji o wynikach kontroli NIK 125/2021/megainfo/KPB „Bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego”. Stwierdzono, iż (…) mimo że każdy samorząd terytorialny

Brak ogólnokrajowych
danych dotyczących
stanu nawierzchni dróg
lokalnych – oceny
szacunkowe

25 Według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r.

26 Źródło danych: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/
transport-wyniki-dzialalnosci-w-2019-roku,9,19.html.

41

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
powinien posiadać takie dane z terenu, którym administruje, to nie ma możliwości ich prostego zebrania i porównania, a tym samym utrudnione może być
chociażby oszacowanie potrzeb finansowych na niezbędne prace remontowe.
W PROW 2014–2020 podano, że Blisko 50% powierzchni dróg na wsi stanowią
drogi nieutwardzone, a pozostałe wymagają modernizacji lub kapitalnych remontów. Znaczna liczba gmin położona jest poza siecią kolejową lub obsługiwana jest
przez szlaki o bardzo niskich parametrach technicznych przy równoczesnym
braku dostatecznej integracji poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego.
Dostępność i jakość infrastruktury transportowej warunkuje możliwość dojazdu
do pracy poza miejscem zamieszkania oraz rozwój przedsiębiorczości.
Potrzeby w zakresie modernizacji dróg lokalnych zostały także zdiagnozowane w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020”, w której podano, że Blisko 50% powierzchni dróg
na terenach wiejskich stanowią drogi nieutwardzone, a pozostałe wymagają
modernizacji lub kapitalnych remontów.
Dane te w ww. dokumentach zawarto na podstawie publikacji Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 2009 r.27

Z raportu badania realizowanego na zlecenie MRiRW pt. „Polska Wieś
i Rolnictwo 2019” wynika, że inwestycje w drogi lokalne są w dalszym ciągu najbardziej istotnymi w kontekście potrzeb inwestycyjnych na obszarach wiejskich – według 48% mieszkańców wsi, w ich gminie ze środków
unijnych w pierwszej kolejności należy dofinansować budowę dróg.

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna wciąż pozostaje
jedną z najistotniejszych barier rozwoju obszarów wiejskich. Jej brak często decyduje o pomijaniu lokowania inwestycji na tych obszarach, a wybieraniu lokalizacji wyposażonych w podstawowe zasoby.

Zdjęcie nr 1 i 2
Droga powiatowa wąska, bez linii wyznaczającej pasy ruchu, niebezpieczna z uszkodzonym
poboczem (z lewej), odcinek tej samej drogi po modernizacji o standardowej szerokości (z prawej)

Źródło: zdjęcie własne NIK.
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27 „Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej” IERiGŻ, Warszawa
2009 r. (praca zespołowa pod kierunkiem Józefa Stanisława Zegara.
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Potrzeby gminy Kotuń w badanym okresie dotyczące budowy i modernizacji dróg lokalnych wyniosły 12 169 tys. zł i dotyczyły 33,19 km
dróg. Potrzeby gminy Tłuszcz w tym zakresie szacowane były na około
30 000 tys. zł i 13,2 km dróg.

Z informacji udzielonej NIK28 pismem z dnia 16 września 2021 r. przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oszacowania i określenia
wysokości limitu środków finansowych na operacje typu drogi wynika,
że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zlecał przeprowadzenia analizy w celu oszacowania potrzeb w zakresie budowy i modernizacji dróg
lokalnych na obszarach wiejskich. Źródłem, które wykorzystano do określenia potrzeb były powszechnie dostępne dane w tym zakresie pochodzące z GUS. Na podstawie tych danych znana jest długość dróg gminnych
i powiatowych. Ponadto podał, że Potrzeby w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w Polsce są niezwykle duże, co zostało odzwierciedlone w rozdziale 4 SWOT I Identyfikacja Potrzeb Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.

Realizacja potrzeb
rozwoju obszarów
wiejskich w zakresie
budowy i modernizacji
dróg lokalnych była
niewystarczająca

Ponadto w kwestii prac prowadzonych przez MRiMR mających na celu rozwój
obszarów wiejskich w zakresie infrastruktury drogowej Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi podał: Jednocześnie informuję, że w wyniku negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014–2020 budżet II filara WPR (polityki
rozwoju obszarów wiejskich) dla Polski określony został na poziomie przekraczającym 10 mld euro z budżetu UE (EFRROW). Niezależnie od tego rozpoczęto starania na rzecz zwiększenia środków finansowych na wsparcie rozwoju
obszarów wiejskich z innych niż EFRROW funduszy UE. Ustalono, że w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 rozwój obszarów wiejskich finansowany będzie nie tylko ze środków skierowanych na realizację PROW 2014–2020,
lecz również przy udziale środków pochodzących z Funduszu Spójności.
Stosowne ustalenia na poziomie Rady Ministrów zostały potwierdzone
w dokumencie Umowy Partnerstwa, w której wskazuje się, że w ramach polityki spójności może zostać przeznaczonych ok. 5,2 mld euro w formie dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych
na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ustalono, że środki te
w pierwszej kolejności ukierunkowane zostaną na infrastrukturę.
W związku z powyższym, środki przeznaczone na infrastrukturę w ramach
PROW 2014–2020 miały znaczenie ważne i komplementarne wobec środków
Funduszu Spójności.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi mając świadomość dużych potrzeb
w zakresie budowy i modernizacji dróg lokalnych na obszarach wiejskich
oraz możliwości budżetu, którego dysponentem jest MRiRW, zabiega o zabezpieczenie środków na ten cel w ramach właściwych programów krajowych
oraz regionalnych.
Limit środków ogółem (środki EFRROW) na operacje typu drogi w 2015 r.
wyniósł 335,8 mln euro. Po pierwszych naborach WoPP przeprowadzonych w listopadzie 2015 r. i w 2016 r. limit ten został wyczerpany. Zwięk28 Na podstawie art. 29 ust.1 pkt 2 lit f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK.

Odmowa przyznania
pomocy na budowę
i modernizację dróg
lokalnych z powodu
braku środków
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szenie limitu w styczniu 2020 r. do 335,8 mln euro, tj. o 3,4% pozwoliło
na przeprowadzenie drugiego naboru w ośmiu województwach. Z tego
powodu główną przyczyną odmowy pomocy był brak środków finansowych. Dotyczyło to 1859 WoPP na kwotę 1 426 543, 3 tys. zł, tj. 34% złożonych WoPP i 66,7% WoPP z odmową przyznania pomocy.

W przypadku realizacji operacji t ypu targowiska nie było WoPP,
w stosunku do których nastąpiła odmowa przyznania pomocy z powodu
braku środków.

Inne źródła
pomocy na budowę
i modernizację dróg

Badanym gminom odmówiono pomocy na budowę i modernizację dróg.
W przypadku gminy Kotuń dotyczyło to trzech z czterech złożonych WoPP,
a w przypadku gminy Tłuszcz czterech z pięciu WoPP.

Kontrolowane gminy korzystały z pomocy z innych źródeł niż PROW
2014–2020.
Przykłady

W celu realizacji budowy i modernizacji dróg lokalnych gmina Tłuszcz poza
środkami otrzymanymi z PROW 2014–2020 korzystała także ze środków
finansowych z niżej wymienionych programów i funduszy:

− Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016–2019 w zakresie rozbudowy ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz
Łącznej w Tłuszczu (łączna kwota zadania – kosztów kwalifikowalnych
3.483,8 tys. zł, kwota dofinansowania 1.464,6 tys. zł);

− Fundusz Dróg Samorządowych – budowa ulicy Kościelnej w Jasienicy
– (łączna kwota zadania – kosztów kwalifikowalnych 551,9 tys. zł, kwota
dofinansowania 413,9 tys. zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Franciszków (łączna kwota zadania – kosztów kwalifikowalnych 580,8 tys. zł,
kwota dofinansowania 435,6 tys. zł), rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz-Krusze (łączna kwota zadania – kosztów kwalifikowalnych 1018,4 tys. zł,
kwota dofinansowania 509,2 tys. zł).

W latach 2015–2020 gmina Tłuszcz otrzymała środki finansowe w łącznej
kwocie 543,5 tys. zł na realizację siedmiu zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dotacji ze środków
budżetu województwa mazowieckiego. W 2021 r. na realizację tych zadań
przez gminę Tłuszcz przeznaczona została kwota 110,0 tys. zł.

W 2021 r. gmina Tłuszcz uzyskała środki finansowe na przebudowę ulicy
Słonecznej w Tłuszczu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota
dofinansowania około 2300,0 tys. zł).
W badanym okresie, oprócz środków PROW 2014–2020 gmina Kotuń korzystała także ze środków budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę
dróg gminnych w miejscowościach:

− Czarnowąż (dojazd do pól) (koszty kwalifikowalne 139,8 tys. zł, dofinansowanie 69,9 tys. zł);
− Żdżar (koszty kwalifikowalne 111,7 tys. zł, dofinansowanie 60 tys. zł);
− Żeliszew Duży (koszty kwalifikowalne 306,9 tys. zł, dofinansowanie 150 tys. zł);
− Broszków (koszty kwalifikowalne 689,7 tys. , dofinansowanie 100 tys. zł);
− Łęki (koszty kwalifikowalne 382,1 tys. zł, dofinansowanie 145 tys. zł);
− Łączka (koszty kwalifikowalne 853,5 tys. zł, dofinansowanie 145 tys. zł).
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Gmina korzystała ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
w zakresie budowy ulicy Widok i ulicy Południowej w miejscowości Gręzów
(łączna kwota zadania – kosztów kwalifikowalnych 963 tys. zł tys. zł, kwota
dofinansowania 674,1 tys. zł).

5.2. Monitorowanie realizacji operacji typu drogi oraz operacji
typu targowiska w ramach PROW 2014–2020
Agencja na podstawie prowadzonego monitoringu przekazywała bieżące
dane dotyczące przebiegu realizacji operacji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Monitoring w tym zakresie zapewniał informację umożliwiającą
dokonywanie zmian limitów środków, co umożliwiło ich efektywniejsze
wykorzystanie. Monitorowanie realizacji operacji typu drogi i operacji
typu targowiska przez SWM było prawidłowe.

Zakres danych przekazywanych przez Agencję do MRiRW jako IZ PROW
2014–2020, a także zakres danych przekazywanych przez SW do ARiMR
oraz terminy przekazywania sprawozdań zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji
i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202029
(dalej: rozporządzenie ws. monitorowania).

Prawidłowe
monitorowanie
przez ARiMR realizacji
operacji typu drogi
i operacji typu targowiska

Formularze sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, śródrocznych i rocznych z realizacji PROW 2014–2020 wraz z instrukcjami ich wypełniania,
zostały przekazane do ARiMR i SW przez MRiRW jako IZ PROW 2014–2020.

W przypadku działań delegowanych, poszczególne SW przesyłały sprawozdania tygodniowe, miesięczne, śródroczne i roczne do ARiMR, gdzie
je weryfikowano i następnie przekazywano do MRiRW.

Agencja przygotowując sprawozdania, raporty, analizy dotyczące PROW
2014–2020 weryfikowała poprawność danych przekazywanych przez SW.
W tym celu stosowano mechanizmy kontrolne, tj. pliki sumujące dane,
porównujące dane do informacji z ostatniego okresu sprawozdawczego
oraz weryfikujące postęp obsługi wniosków.
Agencja sprawdzała poprawność zagregowanych danych dotyczących
efektów rzeczowych zakończonych operacji przekazanych przez SW
poprzez porównanie ich z danymi jednostkowymi z systemu finansowo-księgowego ARiMR.

W przypadkach stwierdzenia błędów w tabelach monitorowania przekazanych przez SW, będących załącznikami do sprawozdań okresowych,
przeprowadzano rozmowy telefoniczne i przekazywano do ponownej
weryfikacji tabele monitorowania, po uprzednim oznaczeniu stwierdzonych błędów. Ponadto ARiMR opracowywała część opisową sprawozdania na temat: stanu realizacji działań i podziałań Programu, napotkanych
problemów mogących mieć wpływ na zapewnienie jakości i skuteczności
realizacji Programu.
29 Dz. U. z 2021 r. poz. 458.
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W przypadkach sprawozdań rocznych z realizacji Programu, IZ PROW
2014–2020 kierowała do ARiMR pisma o udzielenie wyjaśnień, dokonanie
korekt i uzupełnień w sprawozdaniach rocznych. Uwagi MRiRW dotyczyły głównie przeredagowania i uzupełnienia części opisowej sprawozdania
o informacje mające wpływ na realizację poszczególnych działań. Agencja
przekazywała do IZ PROW 2014–2020 wyjaśnienia dotyczące otrzymanych uwag oraz uzupełniała i korygowała sprawozdanie roczne zgodnie
z uwagami MRiRW.

Prawidłowe
monitorowanie przez
SWM realizacji operacji
typu drogi i operacji typu
targowiska

Na podstawie badania próby sprawozdań sporządzonych przez ARiMR
z realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska w zakresie danych przekazywanych przez SW do ARiMR oraz przez ARiMR
do IZ PROW 2014–2020 ustalono, że sprawozdania tygodniowe, miesięczne, śródroczne i roczne, sporządzano zgodnie z Książką Procedur
KP-611-34-ARiMR „Procedury raportowania i sprawozdawczości
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”, a następnie przekazywano do MRiRW
w terminach wynikających z rozporządzenia ws. monitoringu.

Badanie terminowości i rzetelności sporządzania sprawozdań przez SWM
wykazało, że sprawozdania sporządzono terminowo i zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 rozporządzenia ws. monitorowania. Korekty wprowadzono w przypadku sprawozdań rocznych za 2015 r. i 2016 r., w tym
m.in. w związku z uwagami ARiMR i MRiRW.
W ramach prowadzonej sprawozdawczości SWM nie zidentyfikował problemów dotyczących realizacji operacji typu drogi i typu targowiska i nie
przekazywał informacji w tym zakresie do ARiMR.
SWM egzekwował od beneficjentów obowiązek składania sprawozdań
z realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska, w tym wywiązania się beneficjentów ze zobowiązań do osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji.

Prawidłowe składanie
sprawozdań z realizacji
operacji przez gminy
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Sprawozdania z realizacji operacji typu drogi weryfikowano na etapie
składania WoP końcową, sprawdzając zgodność sprawozdania ze wzorem
udostępnionym przez SWM oraz podanie efektów rzeczowych operacji
w układzie osiągniętych celów i wskaźników określonych w UoPP. W przypadku korekty kosztów kwalifikowalnych beneficjent był zobowiązany
do złożenia sprawozdania końcowego z uwzględnieniem zmian. Złożenie
przez beneficjenta poprawnego i kompletnego sprawozdania z realizacji
operacji wraz z WoP końcową warunkowało dokonanie tej płatności.

Wraz z WoP końcową gmina Tłuszcz złożyła do SWM sprawozdania
z realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska. Sprawozdania te wymagały korekt i uzupełnień m.in. w zakresie podania prawidłowych danych dotyczących dat zawarcia umów o przyznaniu pomocy, dat
rozpoczęcia i zakończenia realizowanych operacji, a także prawidłowego
numeru identyfikacyjnego beneficjenta, dat zakończenia etapu pośredniego i końcowego operacji oraz zakresu wykonanych prac w ramach operacji. Gmina dokonała korekt sprawozdań terminowo.
Sprawozdania, z realizacji operacji typu drogi i typu targowiska, składane
przez gminę Kotuń z WoP nie wymagały korekt.
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5.3. Nadzorowanie realizacji operacji typu drogi oraz operacji
typu targowiska w ramach PROW 2014–2020
Prezes ARiMR zapewnił system nadzoru nad wykonywaniem zadań agencji płatniczej delegowanych do SW w zakresie realizacji operacji typu
drogi i operacji typu targowiska. Nadzór był sprawowany przez jednostki organizacyjne Agencji, tj. Departament Audytu Wewnętrznego (dalej:
DAW ARiMR), Departament Kontroli Wewnętrznej (dalej: DKW ARiMR),
Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych (dalej: DBRiKT
ARiMR) i Departament Działań Delegowanych (dalej: DDD ARiMR).

DAW ARiMR realizował zadania w zakresie dokonywania oceny systemu zarządzania i kontroli funkcjonującego w Agencji oraz w podmiotach
wykonujących zadania delegowane w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego i unijnego. Przeprowadził badania akredytacyjne
nr 9 z 11 stycznia 2016 r. oraz nr 21 z 7 marca 2017 r. mające na celu ocenę gotowości Agencji oraz SW jako podmiotów wdrażających do udzielania pomocy na operacje typu drogi oraz na operacje typu targowiska
w ramach działania M07 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”.

Rzetelny nadzór ARiMR
nad wykonaniem przez
SW zadań delegowanych

Audyty wewnętrzne

Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie zapewnienia, że ARiMR
i SW stosując przyjęte rozwiązania organizacyjne i proceduralne spełniają wymogi dotyczące przygotowania do obsługi wniosków pomocowych
przy wdrażaniu PROW 2014-2020, a także spełniają kryteria akredytacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 907/2014.

W sprawozdaniach z ww. badań akredytacyjnych w sprawie operacji typu
drogi i operacji typu targowiska stwierdzono, że należy uznać, iż ARiMR
oraz SW, którym powierzono realizację zadań delegowanych, poprzez
przyjęte rozwiązania organizacyjne i proceduralne, w zakresie obsługi
pomocy spełniają kryteria akredytacyjne dla agencji płatniczej do obsługi ww. typu operacji w ramach PROW 2014–2020.

W sprawozdaniu nr 9 zalecono kontynuowanie prac w zakresie uzupełniania i zatwierdzenia książek procedur, w szczególności książki dotyczącej
weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz uzyskanie potwierdzenia przeszkolenia z procedur obsługi WoPP, WoP oraz
procedur kontroli na miejscu wszystkich pracowników wyznaczonych
w SW do obsługi operacji typu drogi.

W sprawozdaniu nr 21 zalecono przeprowadzenie szkoleń dla pracowników SW wyznaczonych do obsługi operacji typu targowiska w zakresie
procedur kontroli na miejscu, procedur obsługi WoPP, WoP, zatwierdzenie
projektu procedury obsługi WoP w ramach działania M07 „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, dostosowanie postanowień
UoPP na operacje typu targowiska uwzględniając zmiany ustawy o EFRROW oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot
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pomocy oraz pomocy technicznej30, a także opracowanie i zatwierdzenie
dokumentu „Wagi ryzyka” w zakresie czynników ryzyka dla operacji typu
targowiska. Wszystkie zalecenia DAW ARiMR zostały wdrożone.

Akredytacja dla ARiMR jako agencji płatniczej m.in. w zakresie operacji typu drogi oraz dla operacji typu targowiska w ramach Działania
M07 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW
2014–2020 została udzielona na podstawie art. 26 ustawy z dnia 27 maja
2015 r. o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej31, z dniem jej wejścia
w życie, tj. 25 sierpnia 2015 r. Akredytacja została udzielona przed naborem WoPP. Zgodnie z ww. przepisem dla działań realizowanych przez
ARiMR w perspektywie finansowej 2007–2013 i kontynuowanych w perspektywie 2014–2020 obowiązywała nadal dotychczasowa akredytacja.

W badanym okresie DAW ARiMR przeprowadził następujące audyty dotyczące działań delegowanych, w tym działania M07 „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” obejmującego operacje typu drogi
i operacje typu targowiska, tj.:
− audyt weryfikacji wniosków w ramach PROW 2014–2020 wdrażanych
przez podmioty delegowane (na przełomie lat 2016/2017 r.),
− audyt prawidłowości realizacji i monitoringu zadań delegowanych dla
podmiotów wdrażających w ramach PROW 2014–2020 (w 2017 r.),
− audyt kontroli administracyjnych w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (w 2020 r.).

W ocenie stopnia wdrożenia przez komórki audytowane zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu weryfikacji wniosków w ramach PROW
2014–2020 wdrażanych przez podmioty delegowane stwierdzono,
że 10 zaleceń zostało wdrożonych, natomiast cztery zalecenia były w trakcie realizacji. Przeprowadzone czynności potwierdziły, iż jednostki
i komórki audytowane podjęły działania usprawniające, m.in.:
− DDD ARiMR wystąpił pismem do urzędów marszałkowskich przypominając o stosowaniu zasad oceny racjonalności kosztów, konieczności zachowania śladu rewizyjnego z przeprowadzonych weryfikacji,
zasadach podpisywania umów, weksli i deklaracji wekslowych oraz
wzmocnieniu nadzoru nad poprawnością weryfikacji WoPP;

− w urzędach marszałkowskich przeprowadzono szkolenia, spotkania informacyjne z pracownikami obsługującymi wnioski o przyznanie pomocy
w zakresie weryfikacji racjonalności kosztów i zachowania odpowiedniego
śladu rewizyjnego z przeprowadzonej oceny. Ponadto podjęto stosowne
działania w stosunku do błędnie zakwalifikowanego kosztu.

W ocenie stopnia wdrożenia przez komórki audytowane zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu prawidłowości realizacji i monitoringu zadań delegowanych do podmiotów wdrażających w ramach
30 Dz. U. poz. 106. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia 2017 r., a uchylone zostało
z dniem 21 lutego 2018 r.
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PROW 2014–2020 stwierdzono, że wszystkie wydane zalecenia zostały
wdrożone. Przeprowadzone czynności potwierdziły, że komórki audytowane podjęły działania usprawniające rozwiązania organizacyjno-proceduralne ARiMR w zakresie spełnienia kryteriów akredytacyjnych
dla agencji płatniczej do obsługi mechanizmów PROW 2014–2020 objętych
przedmiotowym badaniem, tj. m.in: DDD ARiMR opracował książę procedur KP-611-281-ARiMR/1/z Przeprowadzanie wizytacji w ramach nadzoru
merytorycznego w zakresie działań wdrażanych i nadzorowanych przez
Departament Działań Delegowanych.
W planie audytu na IV kwartał 2021 r. ujęto czynności sprawdzające
dla audytu przeprowadzonego w 2020 r.

DKW ARiMR realizował zadania w zakresie przeprowadzania kontroli
w jednostkach i komórkach organizacyjnych Agencji oraz w podmiotach
wdrażających, w tym dotyczących zapobiegania, wykrywania i raportowania nieprawidłowości oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

Kontrola DKW

W latach 2016 i 2017 Departament Kontroli i Bezpieczeństwa ARiMR oraz
w 2019 r. DKW ARiMR przeprowadziły łącznie osiem kontroli w zakresie
weryfikacji prawidłowości realizacji zadań delegowanych przez pracowników SW związanych z obsługą operacji typu drogi. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W przypadku dwóch
kontroli zalecono pouczenie pracowników SW realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014–2020 o konieczności stosowania przepisów aktów prawnych i procedur dotyczących w szczególności przestrzegania
terminów określonych dla poszczególnych czynności w ramach obsługi złożonych wniosków. W odniesieniu do operacji typu targowiska nie przeprowadzono kontroli.

Kontrole były przeprowadzane zgodnie z Rocznymi Planami Kontroli zatwierdzanymi przez Prezesa ARiMR. Do kontroli, przy wyborze
podmiotów, uwzględniano m.in. następujące czynniki ryzyka: wyniki przeprowadzonych kontroli, ogłoszone nabory wniosków, wysokość
zakontraktowanych kwot, liczbę stwierdzonych nieprawidłowości u beneficjentów pomocy zarejestrowanych w Rejestrze Działań Delegowanych.

ARiMR sporządzała i przekazywała do MRiRW w okresach półrocznych
„Analizę stwierdzonych nieprawidłowości oraz informacje o planowanych
lub podjętych działaniach służących zmniejszeniu lub wyeliminowaniu
stwierdzanych nieprawidłowości w ramach PROW 2014–2020”. Wskazane w raportach nieprawidłowości z zakresu realizacji operacji typu drogi
dotyczyły m.in.: niezrealizowania zakresu rzeczowego operacji określonego w UoPP, mającego wpływ na niezrealizowanie celu lub wartości wskaźnika operacji; niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy;
rozbieżności miedzy kosztorysem, a dokumentami księgowymi (rozliczenie
wydatku); zrealizowania inwestycji niezgodnie z WoP lub UoPP.

Do zadań DBRiKT ARiMR należało m.in. zarządzanie kontrolami terenowymi w zakresie wszystkich środków pomocowych wdrażanych i zarządzanych przez Agencję, w tym kontroli na miejscu przeprowadzanych
przez SW na podstawie umów delegowania. Kontrole z tytułu nadzo-

Nadzór ARiMR
nad realizacją przez SW
kontroli u beneficjentów
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ru DBRiKT ARiMR przeprowadzane były w oparciu o książkę procedur
KP-611-412-ARiMR „Przeprowadzanie kontroli podmiotów wdrażających
zadania delegowane w zakresie prawidłowości realizacji czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014–2020”.
Z tytułu nadzoru nad realizacją kontroli na miejscu przez SW, w latach
2017–2021 (I połowa) DBRiKT ARiMR przeprowadził 22 kontrole sprawdzające w zakresie realizacji operacji typu drogi. W przypadku ośmiu
kontroli stwierdzono uchybienia. Przeprowadzono również trzy kontrole w zakresie realizacji operacji typu targowiska. W przypadku dwóch
kontroli stwierdzono uchybienia. W latach 2015 i 2016 nie przeprowadzono kontroli z tytułu nadzoru w zakresie realizacji operacji typu drogi
i operacji typu targowiska.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły sposobu weryfikacji zakresu rzeczowego operacji, śladu rewizyjnego z przeprowadzonych czynności oraz sposobu wypełnienia raportu z czynności kontrolnych. Zalecenia pokontrolne
wydane przez ARiMR zostały zrealizowane przez SW.

DBRiKT ARiMR przeprowadzał typowanie do kontroli na miejscu realizowanych przez SW w oparciu o przepisy rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania
i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej
zgodności32, tj. metodą losową oraz metodą analizy ryzyka, w proporcji
odpowiednio 30–40% wydatków – dla metody losowej i 60–70% wydatków – dla metody analizy ryzyka. Typowanie do kontroli na miejscu przeprowadzano na podstawie złożonych WoP, przed dokonaniem płatności.
Przy typowaniu podmiotów do kontroli były brane pod uwagę następujące
czynniki ryzyka: wysokość płatności, wykrycie nieprawidłowości, liczba
lat od poprzedniej kontroli oraz inne elementy charakteryzujące poszczególne działania.

Zadania Departamentu
Działań Delegowanych

W przypadku kontroli ex post wyborowi podlegał, co najmniej 1% wydatków z zachowaniem proporcji odpowiednio 20–25% – dla metody losowej
i 75-80% – dla metody analizy ryzyka.

Za nadzorowanie wykonania przez SW zadań delegowanych ARiMR jako
agencji płatniczej był odpowiedzialny DDD ARiMR. Ponadto DDD ARiMR
zgodnie z Książką procedur KP-611-281-ARiMR „Przeprowadzanie wizytacji w ramach nadzoru merytorycznego w zakresie działań wdrażanych
i nadzorowanych przez Departament Działań Delegowanych” przeprowadzał w SW wizytacje dotyczące obsługi WoPP, UoPP, WoP oraz przeprowadzał analizę sprawozdań z audytów certyfikujących rachunki EFRG33
i EFRROW dokonywanych przez Organ Certyfikujący – Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej34. Wizytacje odbywały się zgodnie z harmo32 Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, ze zm.
33 Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji.
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34 Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Departamentu
Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów oraz 16 Izb Administracji Skarbowej.
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nogramem na dany rok, zatwierdzonym przez Zastępcę Prezesa ARiMR.
W wyniku wizytacji Agencja informowała SW m.in. o konieczności zwiększenia nadzoru nad pracownikami dokonującymi autoryzacji wniosków,
przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowego trybu postępowania w przypadku stwierdzenia uchybień, podjęcia działań organizacyjnych
w celu zapewnienia terminowego wykonywania zadań.

W latach 2015–2017, DDD ARiMR nie prowadził wizytacji z uwagi
na trwające w SW nabory WoPP i niską liczbę inwestycji zakończonych.
W 2018 r. przeprowadzono wizytacje w województwie podlaskim i opolskim, w 2019 r. w województwach: podkarpackim, dolnośląskim, w 2020 r.
w województwach: małopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim
(w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu skanów dokumentów przekazanych przez SW).

5.4. Utrzymanie obiektów zrealizowanych w wyniku operacji
typu drogi i operacji typu targowiska w ramach PROW
2014–2020

Zrealizowane przez skontrolowane gminy obiekty, tj. drogi i targowiska
wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem, a ich stan techniczny
był dobry. Zapewniono także konserwację i ochronę tych obiektów, dokonywano ich przeglądów oraz napraw gwarancyjnych.

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 8 września 2021 r. stwierdzono, że stan techniczny ulicy Ogrodowej w Kotuniu, jezdni i chodnika
był dobry. Obiekt o długości 380 metrów wykorzystywany był zgodnie
z przeznaczeniem. Ulica Ogrodowa o ruchu dwukierunkowym, oznakowana, posiadała nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 6 metrów z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Po drugiej stronie drogi było
pobocze gruntowe porośnięte trawą, oddzielone od jezdni krawężnikiem.
Jezdnia wyposażona była w kanalizację deszczową. Ponadto przy drodze
ustawiono tablicę z informacją, że jej budowa była współfinansowana
ze środków PROW 2014–2020.

35 Oględziny zostały przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy o NIK.

Pozytywne wyniki
oględzin35 drogi
i targowiska w Kotuniu
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Zdjęcie nr 3 i 4
Ulica Ogrodowa w Kotuniu

Źródło: zdjęcie własne NIK.

Oględziny targowiska w Kotuniu przeprowadzono 9 września 2021 r.
Na powierzchni handlowej targowiska wynoszącej 587 m² były 44 stanowiska, w tym dla handlu produktami rolnymi przeznaczono powierzchnię
299 m² (51%). W skład targowiska wchodziło 27 stanowisk handlowych
zadaszonych zajmujących 324 m² (55%) powierzchni handlowej, w tym
sześć stanowisk przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży produktów
ekologicznych zlokalizowanych na powierzchni 72 m² (12,3%), trzy stanowiska do sprzedaży pozostałych produktów rolnych na powierzchni
36 m² (6,1%) oraz 18 stanowisk o powierzchni handlowej 216 m² (36,7%)
przeznaczonych do sprzedaży innych nierolniczych produktów. Pozostałe
17 stanowisk na powierzchni niezadaszonej, zajmujących 263 m² (45%)
przeznaczono do prowadzenia sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

Powierzchnia całkowita targowiska w yniosła 3250,1 m², w t ym
powierzchnia: handlowa targowiska – 587 m² (18,1%) (z tego zadaszona
– 324 m², niezadaszona – 263 m²), miejsc parkingowych – 1405,5 m²
(43,2%), chodnika 672,4 m² (20,7%). Targowisko posiadało nawierzchnię utwardzoną kostką betonową, było oświetlone i ogrodzone panelami z siatki stalowej mocowanymi na słupkach stalowych, posiadało dwie
bramy wjazdowe przesuwne o szerokości 6 m i jedną furtkę o szerokości
1,2 m. Na przeciwległych krańcach targowiska ustawione zostały dwa kontenery: w jednym było pomieszczenie administracyjne o powierzchni zabudowy 6 m², drugi z przeznaczeniem, jako toaleta publiczna o powierzchni
zabudowy 5,2 m².
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Zdjęcie nr 5
Targowisko w Kotuniu

Źródło: zdjęcie własne NIK.

Obiekt wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem, stan techniczny
był dobry. Ponadto ustawiono tablicę z informacją, że budowa targowiska
była współfinansowana ze środków PROW 2014–2020.
W ramach udzielonej gwarancji obowiązującej do 28 czerwca 2024 r.
wykonawca targowiska usuwał terminowo stwierdzone usterki. Stała
opieka nad obiektem, w zakresie utrzymania porządku i czystości, realizowana była przez podmiot zewnętrzny.

Regulamin targowiska w Kotuniu i opłat targowych został przyjęty odpowiednio uchwałą nr XIV.92.2019 i nr XIV.93.2019 Rady Gminy w Kotuniu
z dnia 28 października 2019 r. Koszty związane z utrzymaniem targowiska od listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wyniosły 13,3 tys. zł.
Wpływy z tytułu opłaty targowej w latach 2019–2020 wyniosły 25 tys. zł,
a od dnia 1 stycznia 2021 r. na podstawie art. 31zzm ust 1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,
ze zm.)36 opłata targowa nie była pobierana.
Do Urzędu Gminy w Kotuniu nie złożono skarg dotyczących funkcjonowania drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Kotuniu oraz targowiska w Kotuniu zrealizowanych w ramach PROW 2014–2020.

W wyniku oględzin drogi, przeprowadzonych w dniu 3 września 2021 r.
stwierdzono, że stan techniczny drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy był dobry. Obiekt o długości 977 metrów wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono nową nawierzchnię drogi w miejscu,
w którym podczas przeglądu gwarancyjnego ujawniono spękania
poprzeczne. Pobocza drogi nie były wykoszone. Zastępca Burmistrza

36 Przepis ten został wprowadzony artykułem 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255).

Pozytywne wyniki
oględzin drogi
i targowiska w Tłuszczu
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Tłuszcza wyjaśnił, że koszenie poboczy dróg i przydrożnych rowów odbywa się dwa razy w roku – pierwsze koszenie przy drodze gminnej ulicy
Wołomińskiej w Jasienicy odbyło się na wiosnę oraz, że zaplanowano drugie koszenie. Ponadto przy drodze ustawiono tablicę z informacją, że jej
budowa była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zdjęcie nr 6 i 7
Ulica Wołomińska w Jasienicy

Źródło: zdjęcie własne NIK.

Budowa targowiska w Tłuszczu, przy udziale środków PROW 2014–2020,
zakończyła się w październiku 2018 r. Termin pierwszego, pięcioletniego
przeglądu budowlanego przypada w trzecim kwartale 2023 r.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca targowiska terminowo zrealizował naprawy związane z awarią kamer monitoringu oraz nieprawidłowym działaniem instalacji sanitarnej.

W zakresie utrzymania targowiska, Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Tłuszczu przeprowadził wiosną i jesienią wykaszanie
poboczy dróg dojazdowych do targowiska i parkingu. W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania kanalizacji deszczowej oraz uniknięcia podmywania terenu targowiska okresowo koszono rów melioracyjny,
do którego odprowadzana była woda deszczowa. Ponadto czyszczono kamery monitoringu wizyjnego, odchwaszczono kostkę brukową oraz na bieżąco
sprzątano teren targowiska. Usunięto też uszkodzenia namiotów handlowych spowodowane warunkami atmosferycznymi i nieumiejętnym użytkowaniem. W godzinach nocnych zapewniona była ochrona fizyczna obiektu.
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W toku oględzin przeprowadzonych w dniu 3 września 2021 r. stwierdzono, że stan techniczny targowiska w Tłuszczu był dobry. W skład targowiska wchodziły: wiata targowa, zadaszenia namiotowe (40 sztuk), dwa
budynki sanitarne kontenerowe, budynek biurowy kontenerowy, parking
naziemny, odcinek drogi publicznej dojazdowej. Powierzchnia handlowa targowiska wyniosła 4368 m2. Dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych
zarezerwowana była powierzchnia 3387 m2, co stanowiło 77,5% powierzchni
handlowej, a dla sprzedaży produktów wyprodukowanych w systemie rol-
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nictwa ekologicznego – powierzchnia 653 m2, tj. 15% całkowitej powierzchni handlowej. Na targowisku było 209 miejsc handlowych. Teren targowiska
był wyposażony w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową oraz oświetlenie. Teren targowiska nie był ogrodzony. Na terenie targowiska prowadzono
monitoring wizyjny. Targowisko posiadało instalację odnawialnego źródła
energii. Obiekt wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto
ustawiono tablicę z informacją, że budowa targowiska była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zdjęcie nr 8 i 9
Targowisko w Tłuszczu – widok ogólny i w dniu pracy

Źródło: zdjęcie własne NIK.

R e g u l a m i n t a r gow i sk a w T ł u s z c z u z os t a ł pr z y ję t y uc hw a ł ą
nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r.37
Koszty związane z utrzymaniem targowiska od grudnia 2018 r. do dnia
30 czerwca 2021 r. wyniosły 553,3 tys. zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej
w latach 2018–2020 wyniosły 525,6 tys. zł, a od dnia 1 stycznia 2021 r.,
37 Regulamin targowiska w Tłuszczu zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Tłuszczu:
nr II.38.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. i nr IV.62.2019 z dnia 27 marca 2019 r.
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na podstawie art. 31zzm ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, opłata targowa nie była pobierana.

Prawidłowe utrzymanie
trwałości operacji

Do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu nie złożono skarg dotyczących funkcjonowania drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy oraz targowiska
w Tłuszczu, zrealizowanych w ramach PROW 2014–2020.

Badane gminy przestrzegały wymogów dotyczące trwałości operacji
określonych w art. 71 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.38 Nie wystąpiły
przypadki przeniesienia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych
w ramach realizacji każdej z ww. operacji oraz ich wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem i celem operacji. Nie wystąpiły też przypadki
wprowadzenia zmian wpływających na charakter ww. operacji, ich celów
lub warunków wdrażania prowadzące do naruszenia ich pierwotnych celów.

Pięcioletni okres trwałości operacji w przypadku inwestycji polegającej
na budowie drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy obowiązuje
od dnia 23 marca 2018 r. 39 do dnia 23 marca 2023 r., a w przypadku inwestycji polegającej na budowie targowiska w Tłuszczu – od dnia 15 stycznia
2020 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.
Pięcioletni okres trwałości operacji w przypadku inwestycji polegającej
na budowie ulicy Ogrodowej w Kotuniu obowiązuje od dnia 22 czerwca
2020 r. do dnia 22 czerwca 2025 r., a w przypadku inwestycji polegającej
na budowie targowiska w Kotuniu – od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia
11 grudnia 2024 r.

Prawidłowa realizacja
płatności na rzecz
wykonawców obiektów

Instytucje zewnętrzne nie przeprowadziły kontroli w zakresie utrzymania ww. operacji oraz przestrzegania wymogów trwałości.

Płatności na rzecz wykonawców:
− ulicy Wołomińskiej w Jasienicy i targowiska w Tłuszczu,
− ulicy Ogrodowej i targowiska w Kotuniu
zostały dokonane przez Urząd Miejski w Tłuszczu i Urząd Gminy w Kotuniu w terminach i kwotach określonych w umowach. Kontrolowane
gminy nie poniosły dodatkowych kosztów w ramach płatności za wykonanie ww. zadań.

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, ze zm.).
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39 Tj. od daty dokonania płatności końcowej przez ARiMR.

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na py tanie:
czy pomoc finansowa na realizację wybranych operacji w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 udzielana była prawidłowo?

Cel główny kontroli

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania szczegółowe:

Pytania definiujące
cele szczegółowe

Kontrolą objęto cztery jednostki, tj. Centralę ARiMR, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Gminy w Kotuniu i Urząd Miejski w Tłuszczu.

Zakres podmiotowy

1. Czy realizacja operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”
oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów” w ramach PROW 2014–2020 była
prawidłowa?
2. Czy monitorowanie realizacji operacji typu „Budowa i modernizacja
dróg lokalnych” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach PROW
2014–2020 było prawidłowe?
3. Czy nadzór ARiMR nad wykonywaniem zadań agencji płatniczej delegowanych do SW w zakresie realizacji operacji typu „Budowa i modernizacja
dróg lokalnych” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” był rzetelny?
4. Czy utrzymanie obiektów zrealizowanych w wyniku operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz „Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
w ramach PROW 2014–2020 było prawidłowe?
Kontrolę w Centrali ARiMR przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Kontrolę w ww. jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadzono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o NIK,
z uwzględnieniem kryteriów legalności, rzetelności i gospodarności.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2021 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie, mających
istotny wpływ na działalność objętą kontrolą. Czynności kontrolne przeprowadzono od dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 11 października 2021 r.

W ramach postępowania kontrolnego, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f
ustawy o NIK wykorzystano informacje od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przeprowadzenia analiz w celu oszacowania potrzeb
w zakresie budowy i modernizacji dróg lokalnych na obszarach wiejskich,
m.in. w celu określenia limitu środków finansowych na operacje typu drogi
w ramach PROW 2014–2020, przyczyn zmian tego limitu, a także ustalenia
go w wysokości nie odpowiadającej potrzebom społecznym.
Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK. Wystąpienia
pokontrolne skierowano do kierowników wszystkich czterech skontrolowanych podmiotów. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości
w kontrolowanych jednostkach, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała
uwag ani wniosków.

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą
Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Pozostałe informacje
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Wykaz jednostek kontrolowanych40
Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej
Halina Szymańska

1.

2.

Prezes
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Centrala ARiMR

Departament
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Wójt Gminy Kotuń
Marcin Bednarczyk

Urząd Miejski
w Tłuszczu

4.

Marszałek Województwa
Mazowieckiego
Grzegorz Góral

Urząd Gminy
w Kotuniu

3.

Adam Struzik

Burmistrz Tłuszcza

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek41
Nazwa jednostki
kontrolowanej

Lp.

1.

i ocena
kontrolowanej
działalności*)

Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
Ocena pozytywna

Stany mające wpływ na wydawaną ocenę

prawidłowe**)
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
prawidłowo realizował, monitorował i nadzorował operacje
typu drogi oraz operacji typu targowiska w ramach działania
M07 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” PROW 2014–2020 delegowanego przez ARiMR
do SW, m.in.: zawarł umowy delegowania zadań przez
agencję płatniczą ze wszystkimi SW, opracował i przekazał
SW procedury i instrukcje postępowania związane z realizacją
zadań delegowanych, a także aktualizował ww. dokumenty
w celu wdrożenia operacji typu drogi oraz operacji typu
targowiska, umożliwił SW dostęp do systemu informatycznego
OFSA PROW 1420 wykorzystywanego, w szczególności
do rejestrowania i przechowywania danych, a także zgłaszania
informacji dotyczących realizacji Programu, przeprowadzał
szkolenia w zakresie realizacji przez SW zadań delegowanych,
udzielał SW wyjaśnień lub dokonywał interpretacji w zakresie
wykonywania zadań delegowanych, terminowo dokonywał
płatności w zakresie operacji typu drogi oraz operacji typu
targowiska przyznanych przez samorządy województw,
rzetelnie monitorował wykonanie zadań w zakresie realizacji
operacji typu drogi i operacji typu targowiska oraz prawidłowo
sporządzał okresowe sprawozdania z realizacji PROW
2014–2020, zapewnił funkcjonowanie systemu nadzoru
nad wykonaniem zadań delegowanych do SW w zakresie
przyznawania pomocy na operacje typu drogi i operacje
typu targowiska w ramach PROW 2014–2020 przez jednostki
organizacyjne Agencji.

40 W brzmieniu pisma okólnego nr 1/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 lutego 2019 r.
zmieniającego pismo okólne w sprawie wzoru informacji o wynikach kontroli.
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41 W brzmieniu pisma okólnego nr 1/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 lutego 2019 r.
zmieniającego pismo okólne w sprawie wzoru informacji o wynikach kontroli.
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Nazwa jednostki
kontrolowanej
Lp.

2.

i ocena
kontrolowanej
działalności*)

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Ocena pozytywna

3.

Urząd Gminy
w Kotuniu
Ocena pozytywna

4.

Stany mające wpływ na wydawaną ocenę

Urząd Miejski
w Tłuszczu
Ocena pozytywna

prawidłowe**)
Samorząd Województwa Mazowieckiego prawidłowo
realizował i monitorował operacje typu drogi oraz operacje
typu targowiska, m.in.: zawarł z ARiMR umowę delegowania
zadań, podjął działania w celu prawidłowego przygotowania
do realizacji zadań określonych w tej umowie, prawidłowo
przeprowadził nabory WoPP i dokonywał wyboru operacji
do realizacji, rzetelnie prowadził kontrole administracyjne
WoPP, kontrole przeprowadzenia przez beneficjentów
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, kontrole
na miejscu oraz kontrole stosowania wyodrębnionych
systemów rachunkowości, terminowo rozpatrywał WoPP
oraz w sposób prawidłowy informował o odmowie przyznania
pomocy, rzetelnie egzekwował terminowe składanie WoP,
rzetelnie sporządzał zlecenia płatności i przekazywał
do ARiMR, w terminie przedkładał ARiMR rzetelnie
sporządzone sprawozdania dotyczące realizacji badanych
operacji, prawidłowo monitorował wykorzystanie środków
finansowych i realizację operacji przez beneficjentów.
Gminy prawidłowo realizowały i utrzymywały operacje typu
drogi oraz operacje typu targowiska, m.in.: terminowo
składano oraz uzupełniano WoPP, w sposób prawidłowy
przeprowadzano postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie operacji, zgodnie z postanowieniami
zawartych umów dokonywano płatności na rzecz wykonawców
operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych
korzystano z oddzielnych kodów rachunkowych przy
ewidencjonowaniu transakcji związanych z realizacją
operacji, wykonano wskaźniki dla operacji określone w UoPP,
terminowo składano i uzupełniano WoP oraz sprawozdania
z realizacji operacji, przeprowadzono okresowe kontrole stanu
technicznego wykonanych obiektów, zapewniono wykonywanie
robót mających na celu prawidłowe ich utrzymanie,
przestrzegano wymogów dotyczących zachowania trwałości
operacji.

*) pozytywna / negatywna / w formie opisowej
**) nie stwierdzono stanów nieprawidłowych
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Analiza stanu prawnego
Ramy prawne
PROW 2014–2020

Ogólne zasady wdrażania PROW 2014–2020, w ramach przepisów prawa
Unii Europejskiej określają:

− rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005;

− rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca
2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)42;

− rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca
2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów
wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.

Komisja Europejska w dniu 12 grudnia 2014 r. podjęła decyzję wykonawczą nr C(2014) 9783, zatwierdzającą program rozwoju obszarów wiejskich dla
Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich43. Treść programu, o którym mowa w ust. 1,
została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl.

Operacje typu drogi i operacje typu targowiska są realizowane w ramach
działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW
2014–2020, które zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013
obejmuje m.in.:
a) sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin i wsi na obszarach
wiejskich i ich podstawowych usług oraz planów ochrony obszarów
Natura 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej
i planów zarządzania nimi;

b) inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;

42 Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, ze zm.
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43 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez
Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie
strony internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. poz. 541).
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c) infrastrukturę szerokopasmową, w tym w jej tworzenie, ulepszanie
i rozbudowę, pasywną infrastrukturę szerokopasmową oraz zapewnianie
dostępu do łączności szerokopasmowej i rozwiązań z zakresu publicznej
administracji;

d) inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, oraz powiązanej infrastruktury;

e) inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, informację turystyczną i infrastrukturę turystyczną o małej skali służącą publicznemu korzystaniu
z tych usług.

Wsparcie w ramach tego działania dotyczy jedynie małej infrastruktury określonej w programie przez każde z państw członkowskich. Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą jednak przewidywać szczególne
odstępstwa od tej zasady w przypadku inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i energię odnawialną. W tym przypadku ustalane są jasne
kryteria zapewniające komplementarność ze wsparciem w ramach innych
instrumentów unijnych (art. 20 ust. 2 rozporządzenia 1305/2013).

Inwestycje, o których mowa w ust. 1, kwalifikują się do wsparcia w przypadku gdy odpowiednie operacje wdrażane są zgodne z planami rozwoju
gmin i wsi na obszarach wiejskich i ich podstawowych usług, w przypadku gdy takie plany istnieją, oraz muszą być spójne z odpowiednią strategią
rozwoju lokalnego (art. 20 ust. 3 rozporządzenia 1305/2013).

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW
201––2020, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a i c ustawy o EFRROW, zgodnie z PROW 2014-2020 obejmuje poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”, w ramach którego są realizowane objęte niniejszą kontrolą operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej infrastruktury” – typu „Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”:

Krajowe ramy prawne
realizacji operacji typu
drogi i operacji typu
targowiska

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o EFRROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał:

− rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
− rozporządzenie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach

61

ZAŁĄCZNIKI

Instytucje wdrażające
operacje typu drogi
i operacje typu
targowiska

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW
2014–2020 jest wdrażane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako
Instytucję Zarządzającą (art. 5 ust. 1 ustawy o EFRROW) oraz ARiMR pełniącą funkcję agencji płatniczej (art. 6 ust. 1 ustawy o EFRROW), a także
samorządy województw jako podmioty wdrażające, którym zostały delegowane zadania agencji płatniczej (art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy o EFRROW).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o EFRROW zadanie instytucji zarządzającej, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/201344,
wykonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako instytucja pośrednicząca. Przedmiotowe zadania IZ dotyczą odpowiedzialności za zarządzanie programem i za wdrażanie go w efektywny, skuteczny
i prawidłowy sposób, tj. za: a) zapewnienie, aby istniał odpowiedni bezpieczny system elektroniczny do rejestrowania, przechowywania i zgłaszania informacji statystycznych na temat programu i jego realizacji,
niezbędnych do celów monitorowania i ewaluacji, a w szczególności informacji wymaganych do monitorowania postępów w osiąganiu określonych
celów i priorytetów.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy o EFRROW zadania agencji płatniczej związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, z wyjątkiem
dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności, wykonuje, jako zadania delegowane samorząd województwa w przypadku m.in. działania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7,
tj. działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Zadania delegowane, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności
(art. 6 ust. 4 ustawy o EFRROW):
1) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub o wypłatę
pomocy, w tym:
a) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków
o płatność;

b) rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
c) przeprowadzanie kontroli administracyjnych;
d) dokonywanie wyboru operacji;

e) zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc,
informowanie o odmowie jej przyznania lub wydawanie decyzji
administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy, rejestrowanie
tych umów, informacji i decyzji;
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44 Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem i za wdrażanie go w efektywny,
skuteczny i prawidłowy sposób, a w szczególności za zapewnienie, aby istniał odpowiedni
bezpieczny system elektroniczny do rejestrowania, przechowywania i zgłaszania informacji
statystycznych na temat programu i jego realizacji, niezbędnych do celów monitorowania
i ewaluacji, a w szczególności informacji wymaganych do monitorowania postępów w osiąganiu
określonych celów i priorytetów.
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2) przeprowadzanie kontroli na miejscu;

3) ustalanie nienależnych kwot pomocy i wzywanie beneficjenta do zwrotu
tych kwot;

4) przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez
podmiot wdrażający zadań agencji płatniczej;

5) udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej, instytucji zarządzającej, Komisji Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli
dokumentów, o których mowa w pkt 4.

ARiMR od 2006 r. posiada akredytację jako agencja płatnicza w rozumieniu
art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca
2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej45.

ARiMR jest państwową osobą prawną. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej
– minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. 2 ust. 1 oraz
art. 3 ust. 1 ustawy o Agencji). Organem Agencji, jest Prezes powoływany
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych
(art. 8 ust. 1 ustawy o Agencji).

Zgodnie z pkt 1.C.1 ppkt (i), (ii) oraz (iii) załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów,
zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro jeśli agencja płatnicza deleguje którekolwiek ze swoich zadań
innemu organowi na mocy art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013,
muszą być spełnione następujące warunki:
− agencja płatnicza i ten organ muszą zawrzeć pisemną umowę, w której
określają – oprócz delegowanych zadań – rodzaj informacji i dokumentów potwierdzających, które mają zostać przedłożone agencji płatniczej oraz terminy ich przedłożenia. Umowa ta musi umożliwiać agencji
płatniczej spełnienie kryteriów akredytacyjnych;

− we wszystkich przypadkach na agencji płatniczej ciąży odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie przedmiotowymi funduszami. Pozostaje
ona w pełni odpowiedzialna za legalność i prawidłowość transakcji stanowiących ich podstawę, w tym ochronę interesów finansowych Unii,
jak również za deklarowanie Komisji stosownych wydatków i odpowiednie przygotowanie sprawozdania finansowego;

45 Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1, ze zm. oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 204, poz. 1506, ze zm.). Dla działań realizowanych
przez ARiMR w perspektywie finansowej 2007-2013 i kontynuowanych w perspektywie 2014–
–2020, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 719), nadal obowiązuje dotychczasowa akredytacja.
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− zakres odpowiedzialności i obowiązków tego innego organu, w szczególności w zakresie kontroli i weryfikacji zgodności z przepisami unijnymi, jest wyraźnie określony.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o EFRROW ww. umowa jest zawierana
na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i zawiera postanowienia zapewniające prawidłowe wykonywanie przez podmioty wdrażające delegowanych im zadań agencji płatniczej, a w szczególności określenie:
1) szczegółowego zakresu zadań delegowanych przez agencję płatniczą
podmiotowi wdrażającemu oraz sposobu wykonywania tych zadań;
2) zobowiązań dotyczących:

a)	przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli wykonywania
zadań określonych umową pod względem prawidłowości wykonywania tych zadań,
b) przeprowadzania przez agencję płatniczą audytu systemu zarządzania
i kontroli w podmiocie wdrażającym,

c)	umożliwienia przez podmiot wdrażający przeprowadzenia kontroli,
o której mowa w lit. a, i audytu, o którym mowa w lit. b,

d)	przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań
określonych umową.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o EFRROW formularz umowy oraz jego
zmiany wymagają akceptacji instytucji zarządzającej.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o EFRROW instytucja zarządzająca sprawuje
nadzór nad:
1) agencją płatniczą – w zakresie wykonywania zadań związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy i pomocy technicznej,

2) podmiotami wdrażającymi – w zakresie wykonywania zadań związanych
z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy,

3) instytucjami pośredniczącymi – w zakresie wykonywania zadań instytucji zarządzającej pod względem wykonywania tych zadań zgodnie
z przepisami prawa i programem.

Przedmiot pomocy
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Instytucja zarządzająca, w ramach nadzoru, może w szczególności:
wydawać wytyczne i polecenia; żądać przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów; przeprowadzać kontrole (art. 7 ust. 2 ustawy
o EFRROW). Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą
być skierowane wyłącznie do podmiotów, o których mowa w ust. 1, w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych przez nie zadań
(art. 7 ust. 3 ustawy o EFRROW). Wytyczne i polecenia wiążą podmioty,
do których są skierowane, i nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy o przyznanie, wypłatę i zwrot pomocy lub pomocy technicznej
(art. 7 ust. 4 ustawy o EFRROW).
Zgodnie z § 2 rozporządzenia ws. dróg pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych
lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg. Ponadto zgodnie z § 4 pkt 2–4
i 9–12 rozporządzenia ws. dróg pomoc jest przyznawana na operację, która będzie spełniać m.in. następujące warunki:

ZAŁĄCZNIKI
− koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze
wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;

− będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi
nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia
zawarcia umowy;
− będzie realizowana na obszarze należącym do: gminy wiejskiej lub
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000
mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;

− suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności
wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
− będzie łączyć jednostki osadnicze określone w ustawie z dnia 29 sierpnia
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych46 z istniejącą drogą publiczną;

− w przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej – droga ta w wyniku
realizacji operacji stanie się drogą publiczną;
− realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia ws. targowisk pomoc jest przyznawana
na operację polegającą na budowie lub przebudowie targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów,
w tym na związany z tą budową lub przebudową zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji tej operacji. Przez lokalne
produkty należy rozumieć artykuły rolno-spożywcze wytworzone przez
podmioty, które prowadzą swoją działalność rolniczą lub gospodarczą
na obszarze województwa, w którym realizowana jest operacja.

Ponadto w myśl § 4 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia ws. targowisk pomoc jest
przyznawana na operację, która oprócz warunków określonych w PROW
2014–2020 oraz ustawie o EFRROW, spełnia następujące warunki: będzie
realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach – nie później niż w terminie
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a także w miejscowości liczącej
nie więcej niż 200 000 mieszkańców.

46 Dz. U. z 2019 r. poz. 1443, ze zm.
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Ponadto operacja będzie spełniać m.in. następujące warunki:

− do dnia złożenia wniosku o płatność końcową powstałe w wyniku
realizacji tej operacji targowisko będzie spełniać warunki określone
w załączniku do rozporządzenia;

− budowa lub przebudowa obiektów budowlanych przeznaczonych
na cele promocji lokalnych produktów będzie stanowiła integralną
część operacji polegającej na budowie lub przebudowie targowiska;

− suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności
wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich47;

− realizacja tej operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

Beneficjenci pomocy

Koszty kwalifikowalne
i zakres pomocy

− powierzchnia handlowa targowiska, przez którą należy rozumieć
powierzchnię sprzedaży, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym48, która
zostanie przeznaczona dla rolników w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach
wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/200949, pod sprzedaż
produktów rolno-spożywczych, będzie stanowiła co najmniej 30%
powierzchni handlowej targowiska (§ 4 pkt 2, 3, 9–11 rozporządzenia
ws. targowisk).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia ws. dróg i § 3 rozporządzenia ws. targowisk
o pomoc może ubiegać się: gmina; związek międzygminny; powiat i związek powiatów.
Zgodnie z § 5 rozporządzenia ws. dróg pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji następujących kosztów kwalifikowalnych:
1) ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;

2) budowy lub przebudowy drogi;

3) budowy kanałów technologicznych, w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą
lub potrzebami ruchu drogowego;
4) zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji;

47 W brzmieniu obowiązującym od dnia 17 marca 2018 r. Natomiast do dnia 16 marca 2018 r.
brzmienie § 4 pkt 9 rozporządzenia ws. targowisk było następujące: „suma kosztów
kwalifikowalnych tej operacji, o których mowa w § 5 ust. 1, nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro
w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy;”.
48
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Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.

49 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, ze zm.

ZAŁĄCZNIKI
5) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
− które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej
celu oraz racjonalne.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia ws. targowisk pomoc na realizację operacji
jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych,
do których zalicza się koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013,

2) budowy lub przebudowy targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów,

3) zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji operacji,
4) podatku od towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013

− które są uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu.

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia ws. dróg pomoc m.in. jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych50, do wysokości
limitu, który wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta.

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia ws. targowisk pomoc m.in. jest
przyznawana również w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych51, do wysokości limitu, który wynosi 1 000 000 zł na beneficjenta.
Zgodnie z § 9 ust. 1–4 rozporządzenia ws. dróg:

− właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu
marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie
marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze
wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem
planowanego rozpoczęcia terminu złożenia tych wniosków;

Forma i tryb składania
WoPP

− ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy, miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy oraz przewidywaną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania

50 W brzmieniu obowiązującym od dnia 24 marca 2018 r. Natomiast do dnia 23 marca 2018 r.
brzmienie § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. dróg było następujące: „Pomoc jest przyznawana
w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych”.

51 W brzmieniu obowiązującym od dnia 17 marca 2018 r. Natomiast do dnia 16 marca 2018 r.
brzmienie § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. targowisk było następujące: „Pomoc jest przyznawana
w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych”.
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ZAŁĄCZNIKI
do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych
dla danego województwa;

− termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz
dłuższy niż 60 dni;

− właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz
wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej
urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później
niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym
mowa w ust. 1.

Zgodnie z § 8 ust. 1–4 rozporządzenia ws. targowisk:

− właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu
marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie
marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze
wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni i nie wcześniej
niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania
tych wniosków;

− ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy oraz miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy;

− termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz
dłuższy niż 60 dni;

− właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz
wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej
urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później
niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym
mowa w ust. 1.

Zgodnie z § 11a52 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. dróg i z § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. targowisk: jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został
złożony w określonym w rozporządzeniu terminie, pomocy nie przyznaje
się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje podmiot
ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
Zgodnie z § 11c53 ust. 1-3 rozporządzenia ws. dróg i z § 10 ust. 2–4 rozporządzenia ws. targowisk:

− jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ
samorządu województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków, w terminie
14 dni od dnia doręczenia wezwania;

52 § 11a rozporządzenia ws. dróg dodany z dniem 24 marca 2018 r.
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53 § 11c rozporządzenia ws. dróg dodany z dniem 24 marca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI
− jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia
pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
− jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania,
nie usunął w terminie braków, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje podmiot ubiegający
się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.

Natomiast zgodnie z § 11c ust. 4 rozporządzenia ws. dróg przepisów
ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli:
1) nastąpiła odmowa przyznania pomocy, w przypadku, o którym mowa
w § 2b ust. 1 rozporządzenia ws. limitów, lub

2) zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy, lub

3) stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do ustalenia spełniania
kryteriów wyboru operacji.

Z kolei zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia ws. targowisk przepisu
ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki
nieprzyznania pomocy.

W § 11 ust. 1–4 rozporządzenia ws. dróg oraz w § 11 ust. 1–5 rozporządzenia ws. targowisk określono kryteria wyboru operacji, punktację oraz
zasady jej przyznawania.

Wybór operacji
do realizacji

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej
8 punktów (§ 11 ust. 9 rozporządzenia ws. dróg) oraz co najmniej
27 punktów (§ 11 ust. 3 rozporządzenia ws. targowisk).
Zgodnie z § 11 ust. 4a rozporządzenia ws. dróg54 kolejność przysługiwania
pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

Natomiast zgodnie z § 11 ust. 4 rozporządzenia ws. targowisk w przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności
przyznania pomocy decyduje większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kolejnych kryteriów określonych w ust. 2.
Sposób określania pierwszeństwa w przypadku operacji, które uzyskały
taką samą liczbę punktów określony został w § 11 ust. 5 rozporządzenia
ws. dróg oraz § 11 ust. 5 rozporządzenia ws. targowisk.

Po przyznaniu punktów za kryteria wyboru operacji w ramach danego
typu operacji, właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka niezwłocznie sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej
jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce
listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy.
Lista zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy (§ 11b rozporządzenia ws. dróg oraz § 13 rozporządzenia ws. targowisk).
54 § 11 ust. 4a rozporządzenia ws. dróg dodany z dniem 24 marca 2018 r.
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Zawieranie UoPP

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy,
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. dróg oraz z § 14 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia ws. targowisk, właściwy organ samorządu województwa w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania
wniosków o przyznanie pomocy wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy. Wezwanie podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa powyżej (§ 12 ust. 2 rozporządzenia ws. dróg oraz z § 14 ust. 2
rozporządzenia ws. targowisk). W wezwaniu właściwy organ samorządu województwa wyznacza podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie
pomocy termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania (§ 14 ust. 1 rozporządzenia ws. dróg i z § 16 ust. 1 rozporządzenia ws. targowisk).

Zgodnie z § 2b ust. 2 rozporządzenia ws. limitów (w brzmieniu obowiązującym od 5 lipca 2018 r. do 15 stycznia 2020 r. ) podmioty ubiegające się
o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej,
złożone w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające
określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków
i przekraczające nie więcej niż o 50% wysokość dostępnych środków
w ramach tego limitu, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy rankingowej, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc
niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej.
Zgodnie z § 2b ust. 3 rozporządzenia ws. limitów (w brzmieniu obowiązującym od 20 października 2017 r. do 15 stycznia 2020 r.) wnioski,
o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o EFRROW w ramach
ww. wymienionego działania, z tym że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy lub informuje się ten podmiot
o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków nie
później niż w terminie 18 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

Od 16 stycznia 2020 r. zgodnie ze zmienionym § 2b ust. 3 rozporządzenia
ws. limitów wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie
określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania
wymienionego w ust. 2, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie
pomocy wzywa się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są spełnione
warunki przyznania pomocy, w terminie czterech miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy
na operacje objęte tymi wnioskami.
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Natomiast w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. dróg i z § 14 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia ws. targowisk, właściwy organ samorządu województwa
w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania
wniosków o przyznanie pomocy informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania.

ZAŁĄCZNIKI
Zgodnie z § 11c ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ws. dróg w związku z § 2b ust. 2
i ust. 3 rozporządzenia ws. limitów:

− Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, złożone w ramach działania podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość
odpowiedniego limitu środków, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej.

− Wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym
w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wymienionego
w ust. 2, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wzywa
się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są spełnione warunki przyznania pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się,
że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje
objęte tymi wnioskami.

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia ws. dróg oraz § 22 rozporządzenia
ws. targowisk wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje
się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu WoP, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Rozpatrywanie WoP

Zgodnie z § 20 ust. 2 ww. rozporządzenia ws. dróg do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 12 ust. 255 stosuje się odpowiednio.
Natomiast zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia ws. targowisk do rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 7 ust. 2 i 356 oraz § 14 ust. 257
stosuje się odpowiednio. Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia ws. dróg
i § 23 ust. 1 rozporządzenia ws. targowisk obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania
w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu
pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

55 Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia ws. dróg wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania
pomocy wstrzymuje bieg terminu.

56 Zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia ws. targowisk załatwianie spraw związanych
z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie
przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ
samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką
samorządową jednostkę organizacyjną. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa
w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację
o udzieleniu takiego upoważnienia ze wskazaniem zakresu tego upoważnienia na stronie
internetowej urzędu marszałkowskiego.

57 Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia ws. targowisk wezwanie podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie
przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu.
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ZAŁĄCZNIKI
Monitorowanie

Monitorowanie wdrażania operacji typu drogi i operacji typu targowiska.
Zgodnie z art. 10 ust. 1–3 ustawy o EFRROW:

− podmioty wdrażające, w tym samorządy województw, pozyskują,
gromadzą, opracowują i przekazują agencji płatniczej dane dotyczące
realizacji programu, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji
i ewaluacji programu (ust. 1);

− Agencja jako instytucja pośrednicząca pozyskuje, gromadzi, opracowuje i przekazuje instytucji zarządzającej dane dotyczące realizacji programu, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji
programu, w tym dane, o których mowa w ust. 1 (ust. 2);

− dane dotyczące realizacji programu, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji programu, są przekazywane w postaci
okresowych sprawozdań albo jako dodatkowe informacje na żądanie
odpowiednio agencji płatniczej albo instytucji zarządzającej (ust. 3).

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o EFRROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie
danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Rozporządzenie określa zakres danych dotyczących realizacji programu, niezbędnych
do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji programu, sposób
i terminy ich przekazywania, mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia ws. danych podmioty wdrażające wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy o EFRROR (Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa i samorządy województw) oraz Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa działająca jako instytucja pośrednicząca przekazują dane w postaci sprawozdań: tygodniowych, miesięcznych, śródrocznych i rocznych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. danych sprawozdania tygodniowe przekazywane przez instytucję pośredniczącą są przygotowywane
według stanu na ostatni dzień danego tygodnia i zawierają dane za okres
od początku wdrażania programu dotyczące:
1) złożonych wniosków o przyznanie pomocy;

2) zawartych umów, na podstawie których pomoc została przyznana;

3) wydanych decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy;

4) złożonych wniosków o płatność;

5) zrealizowanych płatności w ramach programu.
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Sprawozdania tygodniowe przekazywane przez podmioty wdrażające są przygotowywane według stanu na ostatni dzień danego tygodnia
i zawierają dane za okres od początku wdrażania programu określone
w ust. 1 pkt 1–4. Ponadto sprawozdania te przekazywane przez instytucję pośredniczącą i podmioty wdrażające sporządza się zbiorczo dla kraju
i odrębnie dla województwa mazowieckiego (§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia
ws. danych).

ZAŁĄCZNIKI
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. danych sprawozdania miesięczne przekazywane przez instytucję pośredniczącą są przygotowywane według stanu na ostatni dzień danego miesiąca i zawierają m.in. dane
za okres od początku wdrażania programu w przypadku danych określonych dla sprawozdań tygodniowych. Dane te przedstawia się w podziale
na województwa (§ 5 ust. 1a rozporządzenia ws. danych). Sprawozdania
miesięczne przekazywane przez podmioty wdrażające są przygotowywane według stanu na ostatni dzień danego miesiąca i zawierają dane za okres
od początku wdrażania programu określone dla sprawozdań tygodniowych,
w podziale na województwa (§ 5 ust. 2 rozporządzenia ws. danych).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia ws. danych sprawozdania śródroczne
są przygotowywane według stanu na dzień 30 kwietnia i 31 sierpnia każdego roku wdrażania programu i zawierają dane za okres od początku
wdrażania programu określone dla sprawozdań tygodniowych oraz dane
o efektach programu w ujęciu ilościowym, w szczególności osiągniętych
wartościach wskaźników określonych w programie.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia ws. danych sprawozdania roczne są przygotowywane według stanu na dzień 31 grudnia danego roku
i zawierają dane określone dla sprawozdań tygodniowych oraz dane
obejmujące informacje:
− o napotkanych problemach podczas realizacji programu, w szczególności związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania;
− o realizacji zadań z zakresu informowania i rozpowszechniania
informacji o programie;

− o efektach programu w ujęciu ilościowym, w szczególności osiągniętych wartościach wskaźników określonych w programie;
− o realizacji instrumentów finansowych58;

− dotyczące kontroli i wizyt przeprowadzonych w ramach programu oraz
ich wyników.

Terminy, w których sprawozdania tygodniowe, miesięczne, śródroczne
i roczne sporządzane przez podmioty wdrażające wymienione są przekazywane agencji płatniczej oraz sporządzane przez instytucję pośredniczącą
są przekazywane instytucji zarządzającej, określone w § 8 rozporządzenia
ws. danych zostały przedstawione w poniższej tabeli.

58 Obowiązuje od 13 grudnia 2019 r.
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Tabela nr 2
Terminy przekazywania sprawozdań

Rodzaj
sprawozdania

Sporządzone przez podmioty
wdrażające i przekazywane
agencji płatniczej najpóźniej w:

Sporządzone przez
instytucję pośredniczącą
i przekazywane instytucji
zarządzającej najpóźniej w:

Tygodniowe

2. dniu roboczym*

3. dniu roboczym*

Miesięczne

6. dniu roboczym*

10. dniu roboczym*

Śródroczne

15. dniu roboczym*

35. dniu roboczym*

Roczne

dniu 10 lutego roku**

dniu 15 marca roku**

* następującym po dniu, na który jest sporządzane sprawozdanie.
** następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
Źródło: opracowanie własne NIK.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. danych przedmiotowe sprawozdania są przekazywane w postaci elektronicznej, na formularzach opracowanych i udostępnionych przez instytucję zarządzającą.

Sprawozdania roczne są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej59 albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP (§ 9 ust. 2 rozporządzenia ws. danych).

Wybrane przepisy prawa
dotyczące dróg

Zgodnie z § 10 rozporządzenia ws. danych dodatkowe informacje, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o EFRROW (tj. dodatkowe informacje
na żądanie agencji płatniczej albo instytucji zarządzającej), są przekazywane niezwłocznie, w postaci elektronicznej.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zarządzania drogami publicznymi jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych60 (ustawa o drogach). Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na cztery kategorie: krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne (art. 2 ust. 1 ustawy o drogach).

Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego,
do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarządcą drogi
(art. 19 ust. 1 ustawy o drogach).

Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: 1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich
– zarząd województwa; 3) powiatowych – zarząd powiatu; 4) gminnych –
wójt (burmistrz, prezydent miasta), (art. 19 ust. 2 ustawy o drogach).

Do zadań zarządcy drogi, zgodnie z art. 20 ustawy o drogach, należy m.in.:

− opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pkt 1);
59 Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, ze zm.
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− opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (pkt 2);
− pełnienie funkcji inwestora (pkt 3);

− prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów
i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom
(pkt 9);

− sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie
ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (pkt 9a);

− przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (pkt 10).

Główny Urząd Statystyczny na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania
informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach61 stosuje następujące
pojęcia stosowane w statystyce publicznej:
− do dróg o nawierzchni twardej zalicza się drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) oraz drogi o nawierzchni nieulepszonej
(o nawierzchni tłuczniowej i brukowej);

− do dróg o nawierzchni gruntowej zalicza się drogi o nawierzchni
z gruntu rodzimego oraz utrwalone w wyniku specjalnych zabiegów
i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych
z gliny, żwiru, żużla, itp.;

− drogi ze względu na ich przebieg dzieli się na drogi w granicach administracyjnych miast oraz drogi zamiejskie;

− przez drogi w granicach administracyjnych miast należy rozumieć
odcinki dróg przebiegające przez gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie dla dróg położonych w granicach miast;
− przez drogi zamiejskie należy rozumieć odcinki dróg przebiegające
przez gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie dla dróg położonych
na terenie wsi.
Analiza uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, sieć dróg publicznych
zarządzanych przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2019 r. wyniosła 376,1 tys. km , co stanowiło 88,5%
łącznej długości dróg publicznych w Polsce, tj. 424,6 tys. km (drogi krajowe
stanowiły 19,4 tys. km , tj. 4,6%, drogi wojewódzkie 29,3 tys. km , tj. 6,9%).
Sieć dróg powiatowych wyniosła 124,3 tys. km , tj. 29,2% długości dróg
publicznych, a sieć dróg gminnych – 251,8 tys. km , tj. 59,3% długości dróg
publicznych.

61 Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583.

Stan dróg lokalnych
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Infografika nr 7
Drogi publiczne według kategorii dróg
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS62 .

Drogi publiczne powiatowe i gminne według rodzajów nawierzchni
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62 Źródło danych: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/
transport-wyniki-dzialalnosci-w-2019-roku,9,19.html
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Infografika nr 8
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS63.

Według terminologii GUS64 „targowiska są to wyodrębnione tereny lub
budowle (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi, względnie sezonowymi
punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami do prowadzenia handlu codziennie lub w wyznaczone dni tygodnia”. Rozróżnia się targowiska stacjonarne i sezonowe. Zgodnie z definicją przyjętą w Banku
Danych Lokalnych GUS65 targowiskiem stałym jest wyodrębniony teren
lub budowla (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi punktami sprzedaży
detalicznej działającymi codziennie lub w wyznaczone dni tygodnia, czynne w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracujące z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn, jak remont, okresowy
brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja.

Stan targowisk

Ocenia się, że przez targowiska i bazary w Polsce przechodzi rocznie około 20 mld złotych66. Udział handlu targowiskowego w detalicznym obrocie
artykułami szybkozbywalnymi wynosi 5–7%, co dotyczy przede wszystkim
produktów rolno-spożywczych, a w mniejszym stopniu towarów nieżywnościowych (tj. odzieży, obuwia, artykułów gospodarstwa domowego itp.)67.

63 Źródło danych: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/
transport-wyniki-dzialalnosci-w-2019-roku,9,19.html.
64 Rynek wewnętrzny w 2018 r. (2019). Warszawa: GUS.

65 Słownik pojęć. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej (2020). Warszawa: GUS. Pobrane z:
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec.
66 Mazurkiewicz P. (2017). Bazary rosną, sprzedając towary za 20 mld zł rocznie. Rzeczpospolita
z dnia 02.05, nr 101(10 739).
67 Dobra kondycja finansowa targowisk i bazarów (2020). Pobrane z: https://www.portalspozyw
czy.pl/handel/wiadomosci/.
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Według badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej
przez firmę IPSOS Polacy najchętniej wśród Europejczyków robią zakupy na bazarach i dotyczy to zwłaszcza żywności. Prawie połowa Polaków
na targowiskach nabywa owoce i warzywa, a 29% – mięso68.

Z badań przeprowadzonych na Podkarpaciu wynika, że targowiska i bazary cieszą się tam aprobatą 90% respondentów, a liczba kupujących na placach targowych jest niewiele mniejsza niż liczba klientów małych sklepów
z żywnością czy sklepów wielkopowierzchniowych69. W Warszawie co trzeci mieszkaniec (27%) dokonuje zakupów na targowisku minimum raz
w tygodniu70. Badania bezpośrednie pokazują, że osoby deklarujące korzystanie z placów targowych jako miejsca dokonywania zakupów artykułów
żywnościowych robią to często i systematycznie. Z tego można wnioskować,
że targowiska w Polsce są formatem handlu o dużym potencjale.

W 2018 r. liczba stałych targowisk wyniosła 2156, ulegała systematycznej redukcji i była o 105, tj. o 4,6% mniejsza niż w 2008 r. (tabela nr 3).
W 2008 r. na terenie 2261 stałych targowisk zarejestrowanych w urzędach gminnych działało 2029 targowisk z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej. Na targowiskach tych handlowano w 111,1 tys. stałych punktach
sprzedaży drobnodetalicznej, wśród których 73,7 tys. otwartych było
codziennie71. W 2018 r. spośród 2156 stałych targowisk, 2073 charakteryzowały się przewagą sprzedaży drobnodetalicznej. Na ich terenie działało
91,5 tys. stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej, w tym 51,5 tys.
funkcjonujących codziennie72. Powyższe dane pokazują, że w latach
2008–2018 nieznacznie wzrosła liczba stałych targowisk z przewagą
sprzedaży drobnodetalicznej, przy spadku liczby stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej, w tym znaczącej redukcji punktów działających
codziennie (o 22,2 tys., tj. o 30%).
Spadkowi liczby targowisk w latach 2008–2018 towarzyszył spadek ich
powierzchni. W 2018 r. powierzchnia ogółem targowisk stałych wyniosła
14,1 mln m2 i była o 4% mniejsza niż w 2008 r. Powierzchnia sprzedażowa
targowisk stałych obniżyła się o 8% (z 9,2 mln m2 w 2008 r. do 8,5 mln m2
w 2018 r.). W 2018 r. jedno targowisko stałe zajmowało przeciętnie 6562 m2,
tj. podobnie jak w 2008 r., natomiast jego powierzchnia sprzedażowa
zmniejszyła się o 3,4%, do 3933 m2 z 4073 m 2 w 2008 r. Przypuszczalnie miało to związek z poprawą infrastruktury technicznej targowisk,
w tym m.in. rozbudową pomieszczeń sanitarnych, obiektów magazynowych
czy punktów gastronomicznych.

68 Renesans handlu na targowiskach (2018). Warszawa: Praska Giełda Spożywcza. Pobrane z:
https://www.praskagieldaspozywcza.pl/renesans_handlu_na_targowiskach/.

69 Cyran, K. (2013). Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako
wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach. Zeszyty Naukowe SGGW
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 10(59), s. 142–155.

70 Michalak, S., Sojkin, B. (2018). Targowiska jako miejsca zakupu mieszkańców dużych miast
w Polsce. Handel Wewnętrzny, nr 4(375), s. 237–339.
71 Rynek wewnętrzny w 2008 r. (2009). Warszawa.
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72 Rynek wewnętrzny w 2018 r. (2019). Warszawa: GUS.
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Tabela nr 3
Targowiska stałe w Polsce (stan na koniec roku)
Wyszczególnienie

2008 r.

2013 r.

2018 r.

Liczba targowisk stałych

2 261

2 207

2 156

Targowiska stałe z przewagą sprzedaży
drobnodetalicznej

2 029

2 105

2 073

Powierzchnia targowisk stałych ogółem (w m2) 14 798 091

14 483 937

14 147 893

8 734 261

8 479 817

w tym: powierzchnia sprzedażowa (w m2)

9 209 355

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS za: Krystyna Świetlik. „Handel targowiskowy w Polsce w latach 2008–2018
i perspektywy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3(364) 2020, 101–124”.

W ramach PROW 2007–2013 został zrealizowany program „Mój Rynek”
mający na celu wsparcie, tworzenia i modernizację targowisk. Dzięki środkom unijnym w wysokości 54 mln euro współfinansowano inwestycje
polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu targowisk stałych. Propozycja budowy targowisk została skierowana do samorządów w miastach liczących do 50 tys. mieszkańców. Nowe targowisko
mogło powstać pod warunkiem, że 50% oferowanych na nim produktów
będzie pochodziło od lokalnych rolników i będzie przez nich sprzedawane73. Ze względu na korzyści społeczno-ekonomiczne tej formy handlu, wiele gmin podjęło działania wspomagające działalność targowisk.
W latach 2011–2015 zbudowano lub zmodernizowano w Polsce około 200
lokalnych targowisk. Nowe lub zmodernizowane targowiska odpowiadają nowoczesnym standardom prowadzenia handlu, zastały wyposażone w miejsca parkingowe i urządzenia sanitarno-higieniczne. Wsparcie
inwestycji w targowiska jest kontynuowane ze środków PROW na lata
2014–2020, przy czym dotyczy ono budowy bądź modernizacji targowisk
w miejscowościach liczących do 200 tys. mieszkańców.

Celem wspierania targowiskowej formy handlu jest nie tylko wyjście
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale także tworzenie mechanizmów ułatwiających rolnikom zbywanie produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym. Aktualny stan legislacyjny pozwala im na to w ramach
m.in.: dostaw bezpośrednich (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
(Dz. U. Nr 112, poz. 774), sprzedaży bezpośredniej (rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703), działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451.) oraz rolniczego handlu
detalicznego (Rolniczy handel detaliczny (2020). Warszawa: Główny Inspektorat Weterynarii. Pobrane z: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/
rolniczy-handel-detaliczny/ Rolniczy handel..., 2020). W każdej z wymienionych
form działalności handel targowiskowy pełni rolę bezpośredniego kanału zbytu artykułów rolno-spożywczych. Dla konsumentów jest najkrótszym łańcuchem dostaw żywności, zapewniającym świeżość i wysoką jakość produktów.
73 Mój Rynek (2011). Warszawa: MRiRW.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
Akty prawa Unii
Europejskiej
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1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW ) i uchylające rozporządzenie Rady ( WE)
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, ze zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w spraw ie f inansowania wspólnej
polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające
rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE)
nr 2799/98, ( W E) nr 814/2000, ( W E) nr 1290/2005 i ( W E)
nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, ze zm.).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejsk iego Funduszu Spo łec znego, Funduszu Spójnośc i
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady ( WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, ze zm.).
4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227
z 31.07.2014, str. 1, ze zm.).
5. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca
2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, ze zm.).
6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia
17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu
do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju
obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L
227 z 31.07.2014, str. 69, ze zm.).
7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych
organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń
oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, ze zm.).
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8. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia
6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania
finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli,
zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59, ze zm.).
9. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu
zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności
oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności
bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady
wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, ze zm.)
10. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków
pochodząc ych z budżet u Unii Europejsk iej pr zeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 221).
11. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 719). – weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2015 r.
12. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).
13. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182,
ze zm.) – weszła w życie z dniem 15 marca 2015 r.
14. Ust awa z dnia 27 sier pnia 2009 r. o f inansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.).
15. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) – weszła w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.
16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) – uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r.
17. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020, ze zm.) – weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, ze zm.).
19. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, ze zm.).
20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.).
21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Akty prawa krajowego
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odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232)
– weszło w życie z dniem 19 września 2015 r.
22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w t ym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1230, ze zm.) – weszło w życie z dniem
27 sierpnia 2016 r.
23. Roz por z ąd zen ie Mi n i s t r a Rol n ic t w a i Roz woju Wsi z d n ia
12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków
dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach
określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755, ze zm.)
24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca
2015 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki
or g a n i z ac y jne, k t ór y m agenc ja p ł at n ic z a może pow ier z yć
wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 473) – weszło
w życie z dniem 3 kwietnia 2015 r.
25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia
2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania
realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 458) – weszło w życie z dniem
30 września 2015 r.
26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia
2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności
kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1344, ze zm.) – weszło w życie z dniem
10 września 2015 r.
27. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego
wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106) – weszło w życie
z dniem 18 stycznia 2017 r., a zostało uchylone z dniem 21 lutego 2018 r.
28. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 maja 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot
pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów
o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 1028, ze zm.) – weszło w życie
z dniem 11 czerwca 2020 r.
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29. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca
2009 r. w sprawie nadania st atutu Agencji Restruk tur yzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1502, ze zm.).
30. Komunikat Ministra Rolnict wa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja
2015 r. o zat wierdzeniu przez Komisję Europejską Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony
internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. poz. 541),
Komunikat Ministra Rolnict wa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja
2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. poz. 496),
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia
2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 161),
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia
2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 819),
Komunikat Minist ra Rolnict wa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca
2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. poz. 692),
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia
2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. z 2019 r.
poz. 21), Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 434),
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia
2020 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 62) oraz
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r.
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 793).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
8. Minister Finansów
9. Minister Infrastruktury
10 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
11. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
12. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14. Marszałkowie województw
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
Warszawa, 11 stycznia 2022 r.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Znak sprawy: DKA.on.0910.18.2021
Telefon: 16-20
E-mail: Sylwia.Witenberg@minrol.gov.pl

Henryk Kowalczyk
Pan
Marian Banaś
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli
Dotyczy:

Informacji

o

wynikach

kontroli

P/21/049

Prawidłowość

wsparcia

finansowego wybranych operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020

Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na Informację o wynikach kontroli P/21/049 z 16 grudnia 2021 r. znak
KRR.430.009.2021,

będącą

wynikiem

kontroli

przeprowadzonej

m.in.

w Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ww. zakresie, uprzejmie informuję o realizacji
wniosków pokontrolnych.
Wniosek 1
Zintensyfikowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na budowę
i modernizację dróg lokalnych na obszarach wiejskich w ramach właściwych programów
krajowych i programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Odnosząc się do powyższego wniosku należy zauważyć, że w związku z wprowadzeniem
tzw. „okresu przejściowego” pomiędzy obecną i przyszłą perspektywą finansową
wraz z wydłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo
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o dwa lata1 oraz przyznaniem na jego realizację dodatkowych środków finansowych
na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, przewidziano dodatkowe
środki o łącznej wysokości 336,5 mln euro, w tym 233 mln euro ze środków EFRROW.
Jednocześnie dzięki staraniom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się pozyskać około
10 mld euro w ramach Umowy Partnerstwa przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich,
w tym m.in. na budowę i modernizację infrastruktury technicznej.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać wsparcie finansowe na budowę dróg
lokalnych również z następujących programów:
1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD, dawniej Fundusz Dróg Samorządowych),
który stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu
terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania
powiatowego (budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych) albo zadania
gminnego (budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych) w wysokości do 80%
kosztów

realizacji

tego

zadania.

Maksymalna

kwota

dofinansowania

zadania

to 30 mln zł.
W przypadku naboru wniosków na zadania gminne i powiatowe w 2021 r., zgodnie
z informacjami udostępnionymi na stronie Ministerstwa Infrastruktury wsparcie rządowe
uzyska 2 189 zadań, w tym 622 powiatowych i 1 567 gminnych. Dzięki temu planowana
jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych
i

1,8

tys.

km

gminnych.

Łączna

wartość

środków

RFRD

przeznaczonych

na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie
zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało
1 295 mln zł.
2. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu
zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji
realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna
od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program
realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące

wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG)
w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania
w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437
z 28.12.2020, str. 1)

2
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W pierwszym naborze wniosków (2 lipca - 15 sierpnia 2021 r.) w Programie Inwestycji
Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogły wnioskować
o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów. Priorytet 1 obejmował m.in. inwestycje
dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej. Obecnie trwa drugi nabór
wniosków (28 grudnia 2021 r. - 15 lutego 2022 r.). Jednostki samorządu terytorialnego
oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne
dofinansowanie realizowanych inwestycji. W drugim pilotażowym naborze wniosków
wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji i w przypadku inwestycji
dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej wynosi 95 proc. wartości
inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego).
Wniosek 2
Rozważenie, wobec złego stanu technicznego dróg lokalnych, uwzględnienia w ramach
stosowanych kryteriów, które decydują o przyznaniu pomocy, kryterium dotyczącego stanu
technicznego dróg, który może zagrażać bezpieczeństwu ruchu.
W zakresie ww. wniosku uprzejmie informuję, że w ramach operacji typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy
lub przebudowy (zmiana parametrów użytkowych lub technicznych) dróg. W ramach
przedmiotowego typu operacji nie są wspierane inwestycje związane z remontami dróg,
które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednocześnie należy wskazać,
że m.in. tego typu inwestycje są wspierane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
gdzie właśnie jednym z głównych kryteriów wyboru operacji jest poprawa stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Jednocześnie, jak słusznie wskazano w Informacji o wynikach kontroli, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych to do zarządcy drogi należy
w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z poważaniem
Henryk Kowalczyk
/podpisano elektronicznie/
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