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Wy k az stosowanych sk rótów i pojęć
EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FOWJM

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

GFOŚiGW

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Instytucja Pośrednicząca

IW

Instrukcja Wykonawcza

IZ

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia
i Mazury na lata 2007–2013

j.s.t.

jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego

POIŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Prawo budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Program
MASTERPLAN

Program „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior
Mazurskich”, będący indywidualnym projektem kluczowym Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013, objęty niniejszą
kontrolą

PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pzp

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

RPO WiM 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
UG

Urząd Gminy

UMiG

Urząd Miasta i Gminy

upizp

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
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WPROWADZEN I E

1.1 	Temat kontroli
Realizacja programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich
Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” (P/11/152).

1.2 	Cel kontroli
Celem kontroli była ocena wykorzystania środków finansowych na realizację programu „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN
dla Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013
oraz osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych, w tym korzyści ekologicznych. Ocenie poddano
w szczególności:
yy przygotowanie inwestycji do realizacji,
yy prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizowane inwestycje, w tym przestrzeganie
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze wykonawców robót budowlanych
i dostawców urządzeń infrastruktury wodno-ściekowej,
yy efekty rzeczowe i ekologiczne z tytułu oddania do użytku obiektów infrastruktury wodno-ściekowej,
yy skuteczność nadzoru sprawowanego przez IP nad wywiązywaniem się beneficjentów z zawartych
umów o dofinansowanie.

1.3 	Uzasadnienie podjęcia kontroli
Kontrola podjęta została z inicjatywy własnej NIK. Ustalenia dotychczasowych kontroli inwestycji
wodno-ściekowych realizowanych przez gminy1 wskazywały na występowanie nieprawidłowości
na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Nieprawidłowości te występowały w szczególności
przy przygotowaniu i projektowaniu inwestycji, wyborze ich wykonawców, na etapie realizacji
poszczególnych zadań inwestycyjnych i przekazywania efektów rzeczowych tych zadań
do eksploatacji, a także przy dokonywaniu rozliczeń finansowych z wykonawcami.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r., a czynności kontrolne prowadziła
Delegatura NIK w Olsztynie w okresie od 14 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r.
Badania kontrolne przeprowadzono w 11 urzędach gmin2 na terenie województwa warmińskomazurskiego, tj. we wszystkich gminach realizujących projekty inwestycyjne objęte programem
MASTERPLAN i dofinansowane z publicznych środków wspólnotowych w ramach RPO WiM
2007–2013. Ponadto, kontrolą objęto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie (IP), na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3,
z uwzględnieniem kryterium legalności, gospodarności i rzetelności.

1

2
3

Kontrole: nr P/06/143 „Realizacja zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej na obszarach wiejskich
województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2003–2005” - informacja o wynikach kontroli: nr ewid. 140/2006P06143/
LOL; nr P/11/148 „Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej- informacja
o wynikach kontroli: nr ewid. 162/2011/P/11/148/LLO.
Patrz: załącznik Nr 1 - Wykaz jednostek objętych kontrolą.
Dz. U. z 2012 r., poz. 82.
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Po dsum owan i e w y n i ków ko n t r o li
2.1 	Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia4,
działalność organów gmin w zakresie realizacji programu „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla
Wielkich Jezior Mazurskich”. Oceny poszczególnych skontrolowanych jednostek zamieszczone
zostały w załączniku nr 1 do Informacji o wynikach kontroli.
Prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej ma istotne znaczenie dla Regionu
Wielkich Jezior Mazurskich. Dotychczasowa realizacja objętego kontrolą Programu MASTERPLAN,
stanowiącego jeden z kluczowych projektów RPO WiM 2007–2013, pozwoliła na uzyskanie znaczących
efektów rzeczowych, zmierzających do pełnego zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia miejscowej
ludności w wodę oraz ograniczających niekorzystny wpływ nieczystości ściekowych na stan wód
powierzchniowych w tym regionie. W dalszej perspektywie czasowej znacząco wpłynie na poprawę
jakości wód w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich5.
Ustalono, że spośród 14 projektów realizowanych przez skontrolowane j.s.t., do dnia 31 grudnia
2011 r. zakończono sześć, zaś osiem projektów pozostaje nadal w trakcie realizacji. W ramach tych
projektów wybudowano 367,1 km sieci kanalizacji sanitarnej i 113,4 km sieci wodociągowej, osiągając
planowane wskaźniki odpowiednio w 72,6% i 72,8%. Umożliwiono także korzystanie z tych sieci
10.625 użytkownikom, co stanowi 47,6% docelowej liczby użytkowników z nich korzystających.
Przebudowano i zmodernizowano jedną stację uzdatniania wody (25,0%) oraz trzy oczyszczalnie
ścieków (60,0% planowanych), dzięki czemu ograniczono zrzut szkodliwych substancji w ściekach
komunalnych odprowadzanych do Wielkich Jezior Mazurskich6. W efekcie przeprowadzonych
inwestycji budowy sieci kanalizacyjnych, wraz ze wzrostem wskaźników skanalizowania
i zwodociągowania7, o 14,8% zmniejszyła się liczba bezodpływowych zbiorników na ścieki, a ilość
ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi spadła o 42,3%.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia dotychczasowy stopień zaawansowania prac,
osiągnięte już wskaźniki produktu (długość wybudowanych sieci i liczba zmodernizowanych
oczyszczalni ścieków) i rezultatu (liczba użytkowników, którym umożliwiono korzystanie z sieci)
i dotychczas uzyskane efekty ekologiczne, zwłaszcza w sytuacji, że cały Program MASTERPLAN
realizowany będzie jeszcze przez prawie dwa lata. Obok pozytywnych aspektów skontrolowanej
działalności, do których zaliczyć należy również prawidłowo prowadzony przez IP nadzór nad
wywiązywaniem się przez gminy z warunków umów o dofinansowanie, stwierdzono także istotne
nieprawidłowości, które nie zagrażają jednak pełnemu wykonaniu tego programu. Polegały one
głównie na:
yy niewłaściwym przygotowaniu procesu inwestycyjnego, zwłaszcza rozpoczynaniu robót
budowlanych bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń (sytuacja taka miała miejsce w czterech
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6
7

6

Ocena dokonana wg przyjętej przez NIK skali ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywna
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
Zgodnie ze strategicznym dokumentem planistycznym „MASTERPLAN dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”, jego
głównym celem jest pełne zaspokojenie potrzeb regionu, poprzez rozwój gospodarki wodno-ściekowej „(…) w sposób możliwe
najbardziej racjonalny z punktu widzenia ochrony środowiska, efektywności ekonomicznej i uwarunkowań społecznych (…)”.
Efekty rzeczowe i ekologiczne zrealizowanych inwestycji przedstawione zostały szczegółowo w punkcie 3.3.5. niniejszej
informacji, na stronach 18-22.
Wskaźniki te liczone są jako stosunek liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
do ogólnej liczby mieszkańców danej gminy.
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z 11 skontrolowanych gmin) oraz braku wymaganych uzgodnień w dokumentacji projektowej
(w dwóch gminach) – strony 12-14 Informacji,
yy nieprzestrzeganiu Prawa budowlanego w trakcie realizacji inwestycji i po ich zakończeniu
(w czterech gminach) – strona 14-16,
yy naruszaniu obowiązujących procedur udzielania zamówień publicznych (w czterech gminach) –
strona 14,
yy nierzetelnym odbiorze zamówionych usług i robót budowlanych (w pięciu gminach) – strony 12-14,
yy nienaliczaniu i niedochodzeniu kar umownych, w łącznej kwocie 441,8 tys. zł, z tytułu nieterminowej
realizacji przez wykonawców udzielonych zamówień (w 3 gminach) – strony 13-15,
yy nieterminowym ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z realizowanymi
inwestycjami (w jednej gminie) – strona 18.

2.2 	Uwagi końcowe i wnioski
Ustalenia niniejszej kontroli wskazują, że do stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
zarówno na etapie przygotowania, realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, przekazywania
wybudowanych obiektów do eksploatacji, a także ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych
związanych z prowadzonymi inwestycjami przyczyniło się głównie niewłaściwe wywiązywanie się
z obowiązków służbowych przez pracowników odpowiedzialnych za realizację inwestycji gminnych.
Skutkowało to m.in. złym zorganizowaniem procesów inwestycyjnych, prowadzącym do opóźnień
w realizacji inwestycji i przekazywaniu ich do użytkowania, naruszeniami przepisów Prawa
budowlanego i Prawa zamówień publicznych, nierzetelnym odbiorem usług i robót budowlanych
związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, a także nieegzekwowaniem kar umownych
od nierzetelnych wykonawców. Nieprawidłowości te (poza dwiema gminami) nie stanowiły jednak
zagrożenia dla realizacji projektów w ramach Programu MASTERPLAN. Niezbędne jest natomiast
podjęcie przez wójtów (burmistrzów) działań zmierzających do poprawy skuteczności nadzoru,
w ramach systemu kontroli zarządczej, sprawowanego przez nich nad ww. pracownikami, zwłaszcza
dotyczących:
- przestrzegania wymogów Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych,
- rzetelnego odbioru zlecanych usług i robót budowlanych związanych z realizowanymi inwestycjami
oraz egzekwowania kar umownych od nierzetelnych wykonawców,
- właściwej organizacji przebiegu procesów inwestycyjnych, m.in. poprzez podejmowanie działań
z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniającym dotrzymanie terminów wynikających z Prawa
budowlanego i zawartych umów,
Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę na potrzebę:
- skuteczniejszego egzekwowania przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
od organów wykonawczych gmin przestrzegania wymogów Prawa budowlanego, zwłaszcza
w zakresie wywiązywania się z obowiązku prowadzenia robót budowlanych na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę, zgłaszania zamiaru przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych,
a także powiadamiania o ich zakończeniu,
- podjęcia działań przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej mających na celu
doprecyzowanie definicji przyłącza kanalizacyjnego, określonej w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia

7
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7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 8.
Zagadnienie to szczegółowo przedstawione zostało w punkcie 3.4. na stronach 22-24 niniejszej
informacji.
Zasygnalizowania wymaga ponadto, podniesiony przez Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (IP), przyjęty sposób finansowania zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej z trzech różnych programów unijnych (RPO WiM 2007-2013, POIŚ i PROW), które zarządzane
są z różnych poziomów (regionalnego w przypadku RPO WiM 2007–2013 i centralnego – POIŚ i PROW).
Nie sprzyja to sprawnej i skoordynowanej realizacji polityki rozwoju regionalnego9.

8
9

8

Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.
Zagadnienie to opisane zostało w punkcie 3.4 niniejszej Informacji.
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I NFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

3.1 	Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne
Region Wielkich Jezior Mazurskich, charakteryzujący się bogactwem i zróżnicowaniem przyrody,
stanowi istotny element sieci przyrodniczych Polski. Z tego względu próby kompleksowego
rozwiązania gospodarki ściekowej na tym obszarze podejmowane były na szczeblu centralnym
od wielu lat. Działania te ujęte zostały m.in. w opracowanym w 1993 r. dla ówczesnego Ministerstwa
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, przez duńską firmę COWInconsult, strategicznym
dokumencie planistycznym „MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”. Dokument ten
kompleksowo, w 10-letnim horyzoncie czasowym, regulował szeroki zakres zagadnień ochrony
środowiska oraz uzasadniał potrzebę pozyskiwania funduszy na inwestycje w tym obszarze.
Bezpośrednim celem MASTERPLANU była ochrona bioróżnorodności, zachowanie głównych cech
i wartości krajobrazu, w tym jezior, rzek i lasów oraz powstrzymanie postępującego zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i powietrza. Ogromne znaczenie przyrodnicze jezior w całokształcie
zasobów naturalnych regionu oraz ówczesny zły stan gospodarki ściekowej sprawiły, że realizację
planu skoncentrowano na ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze ścieków.
Ukierunkowanie to znalazło odzwierciedlenie w opracowanej w 2006 r. aktualizacji MASTERPLANU,
wytyczającej kierunki działań na dwa siedmioletnie okresy budżetowe Unii Europejskiej, obejmujące
lata 2007–2020.
Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podzielona została pomiędzy regionalne
programy operacyjne (zarządzane z poziomu województw) oraz POIŚ i PROW (zarządzane
z poziomu krajowego). Według kryteriów przyjętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, w ramach regionalnych programów operacyjnych wspierane mogą być inwestycje
wodno-kanalizacyjne na obszarze aglomeracji nie większej niż 15 tys. RLM10, z wyłączniem obszarów
wspieranych w ramach PROW. Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM przewidziano do realizacji w ramach POIŚ, natomiast w ramach PROW
realizowane mogą być projekty, których maksymalna wysokość pomocy w jednej gminie nie
przekracza 4.000,0 tys. zł.
W sierpniu 2008 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję11 o umieszczeniu
programu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich
Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” w Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
2007–201312. Program ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Środowisko przyrodnicze,
Działania 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizacje
infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałania 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa, przez 11 gmin
woj. warmińsko-mazurskiego (beneficjentów) wskazanych przez Zarząd Województwa, w których
RLM wynosi pomiędzy 2.000 a 15.000.

10 RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców – jest to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach
odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń
w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.
11 Uchwała nr 45/48/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 7 października 2008 r. Nr 158, poz. 2281 ze zm.).
12 Zamieszczony na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.
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3.2 	Charakterystyka stanu prawnego
W myśl postanowień art. 59 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności13 (zwanego dalej rozporządzeniem)
oraz art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju14,
za prawidłową realizację RPO odpowiada instytucja zarządzająca, której funkcję pełni zarząd
województwa. IZ może, w drodze porozumienia, powierzyć instytucji pośredniczącej (IP) część
zadań związanych z realizacją ww. programu, jednak ponosi odpowiedzialność za prawidłowość
realizacji tych zadań, a także zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych
zadań, opracowane przez IP (art. 27 ust. 2 i 3 ustawy). Art. 30 ust. 1 ww. ustawy określa, że podstawę
dofinansowania projektu stanowi m.in. umowa o dofinansowanie, zawarta z beneficjentem przez
IZ albo działającą w jej imieniu IP. W myśl ust. 2 tego artykułu w umowie tej określone są warunki
dofinansowania projektu, a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju15, ubiegający
się o dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych w ramach sektorowych,
regionalnych i innych programów operacyjnych, składa wniosek do instytucji zarządzającej,
instytucji wdrażającej albo zarządu województwa, zgodnie z systemem realizacji określonym w tych
programach. Dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych przyznaje, zgodnie
z systemem realizacji danego programu, IZ, IP lub instytucja wdrażająca (art. 26 ust. 3). Artykuł 27
ust. 1 stanowi, iż dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie
określonej w umowie o dofinansowanie projektu części kwalifikowalnych wydatków poniesionych
przez beneficjenta lub wypłacie premii.
Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych16 (utracił
moc z dniem 01.01.2010 r.), finanse publiczne obejmowały procesy związane z gromadzeniem
środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności rozliczenia z budżetem Unii
Europejskiej. W świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy środkami publicznymi były środki pochodzące
m.in. z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki z funduszy strukturalnych. Obsługę bankową
rachunków dla tych środków prowadził Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego,
na podstawie umów rachunku bankowego. Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych17, którą wprowadzono zmiany m.in. w systemie
wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności. Zmiany wynikające ze wspomnianego aktu dotyczą przede wszystkim systemu
finansowania realizacji programów/projektów, ale również obejmują system instytucjonalny, poprzez
wprowadzenie instytucji Płatnika, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Za obsługę
płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej
„płatnościami”, odpowiada Minister Finansów (art. 187 ustawy). Podstawą dokonania płatności na rzecz
beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę
o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie
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Dz.U.L 210 z 31.07.2006, s. 25.
Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.
Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.
Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
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płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja
pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona,
zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa (art. 188 ust. 1 ustawy). Płatności mogą
być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub
wykonawcy (art. 188 ust. 5 ustawy).
Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym18, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty, tj. m.in. utrzymanie
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, a także usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.
Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego zawarte
zostały w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym19.
Ustalenie przeznaczenia terenu (art. 4 ust. 1 i 2) rozmieszczenia inwestycji celu publicznego20 oraz
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze
decyzji o lokalizacji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla
innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budowlany jest ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane21. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy,
a w szczególności zapewnienie opracowania projektów budowlanych oraz wykonania i odbioru robót
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Inwestor może ustanowić
inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, bądź zobowiązać projektanta do sprawowania
nadzoru autorskiego. W myśl art. 28 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29 - 31, które
enumeratywnie wymieniają rodzaje budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę, a podlegających zgłoszeniu właściwemu organowi. Zgodnie z przepisami art. 42 ust. 1
i 2 tej ustawy inwestor jest zobowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych
robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
w określonej specjalności. Kierownik budowy jest zobowiązany m.in. prowadzić dziennik budowy.
Stosownie do art. 54 Prawa budowlanego, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego
wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisów
art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten,
w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Za naruszenie postanowień Prawa budowlanego przewidziana jest odpowiedzialność karna
(art. 90-94) oraz odpowiedzialność zawodowa (art. 95-99).
Zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących wyboru wykonawcy inwestycji określa
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych22. Zgodnie z art. 7 ust. 1 zamawiający

18
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20
21
22

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
Dz. U. z 2012 r., poz. 647.
Termin ten został zdefiniowany art. 2 pkt 5 upizp.
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.
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przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Postępowanie o udzielenie
zamówienia jest jawne (art. 8). Stosownie do art. 9 ust. 1 postępowanie o udzielenie zamówienia,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony
(art. 10). Zamawiający może udzielić także zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji
elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 10 ust. 2).
Zasady prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego zawarte zostały
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości23. Zgodnie z art. 4 ustawy jednostki obowiązane
są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje
się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią
ekonomiczną. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie
rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy obowiązki
te zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę
powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Stosownie do wymogu art. 17 ust. 1 konta ksiąg
pomocniczych prowadzi się w szczególności m.in. dla: środków trwałych, w tym także środków
trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz rozrachunków z kontrahentami. Zgodnie z art. 20 ust. 1 do
ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie,
które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone
rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco (art. 24 ust. 1).

3.3 	Wyniki kontroli
3.3.1.	Przygotowanie inwestycji do realizacji
Wszystkie skontrolowane gminy zapewniły środki finansowe niezbędne do realizacji
inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach Programu MASTERPLAN. Zadania planowane
na poszczególne lata i związane z tym nakłady zostały ujęte w budżetach gmin, w których określono
także źródła finansowania tych inwestycji. Środki finansowe na ich realizację zabezpieczono także
m.in. poprzez zawarcie z IP umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WiM 2007–2013,
a także poprzez zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW.
Dla wszystkich planowanych inwestycji sporządzono projekty budowlane, a także studia
wykonalności. W wymaganych przypadkach zlecono również opracowanie raportów oddziaływania
inwestycji na środowisko.
Kontrola wykazała jednak, że pięć spośród jedenastu skontrolowanych gmin odebrało wykonane
prace bez uwag, pomimo nierzetelnego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umów lub
wykonania ich w niepełnym zakresie. W konsekwencji, nie naliczono także kar umownych z tytułu
ich nieterminowego wykonania, w łącznej kwocie 9,0 tys. zł. I tak:
yy Gmina Biała Piska odebrała w grudniu 2009 r. projekt budowlany inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo
Piskie – Drygały” i zapłaciła wykonawcy 69,5 tys. zł, pomimo że nie wywiązał się on z obowiązku uzgodnienia tego
projektu z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie (w związku
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z przebiegiem ww. inwestycji przez tereny wojskowe). Uzgodnienie to uzyskano z 4-miesięcznym opóźnieniem,
tj. dopiero w kwietniu 2010 r.;
yy Gmina Pozezdrze odebrała dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji „Rozbudowa systemu
odprowadzania ścieków w miejscowościach Stręgielek i Krzywińskie” i wypłaciła jej wykonawcy 66,2 tys. zł
wynagrodzenia, mimo iż nie wywiązał się on z określonego w umowie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
yy w Gminie Ruciane-Nida nie dołożono należytej staranności dokonując w lutym 2010 r. odbioru końcowego
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji i wodociągu z miejscowości Niedźwiedzi Róg do miejscowości
Piaski. Pomimo nieuzyskania przez wykonawcę wymaganych uzgodnień z Nadleśnictwem Pisz, przedmiot umowy
odebrano bez uwag i zapłacono wykonawcy 195,2 tys. zł wynagrodzenia. Brak zgody nadleśnictwa na przebieg
rurociągu przez tereny leśne spowodował konieczność wstrzymania prac i wykonania projektu zamiennego,
co z kolei skutkowało wydłużeniem planowanego terminu zakończenia robót budowlanych – z 30 września 2011 r.
na 30 czerwca 2012 r. Opóźnienie to spowodowało zagrożenie realizacji całego projektu w terminie ustalonym
w umowie o dofinansowanie (30.06.2012 r.), co może skutkować utratą środków unijnych;
yy we wrześniu i październiku 2010 r. Gmina Ryn odebrała dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn – Krzyżany – Słabowo – Wejdyki oraz wypłaciła jej
wykonawcy wynagrodzenie w pełnej wysokości (167,1 tys. zł), pomimo że nie zrealizował on w całości przedmiotu
umowy, tj. nie opracował studium wykonalności projektowanej inwestycji. Opracowanie tego studium po raz drugi
zlecono innej firmie w maju 2011 r., skutkiem czego Gmina poniosła nieuzasadniony wydatek w kwocie 12,3 tys. zł.
Ponadto, w przypadku dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków
w miejscowości Jeziorko, nie naliczono wykonawcy kary umownej za 53-dniowe opóźnienie w realizacji przedmiotu
umowy, pomimo że nie przewidziano w niej możliwości odstąpienia od naliczenia tej kary, której wysokość powinna
wynieść 2,8 tys. zł;
yy trzy projekty budowlane inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Dźwierzuty sporządzone zostały
nieterminowo (opóźnienia wyniosły od 8 do 15 dni), a mimo to nie naliczono wykonawcy kar umownych, które
łącznie powinny wynieść 6,2 tys. zł.

Ustalono ponadto, że Gmina Mikołajki zleciła w toku przygotowania budowy kanalizacji
sanitarnej Woźnice – Mikołajki opracowanie za kwotę 20,7 tys. zł raportu oddziaływania tej
inwestycji na środowisko. W ocenie NIK, sporządzenie tego dokumentu było nieuzasadnione, gdyż
przed udzieleniem zlecenia Gmina dysponowała opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i Starosty Powiatu Mrągowskiego, zgodnie z którymi inwestycja ta nie wymagała
sporządzenia takiego raportu.
W związku z planowanymi inwestycjami wszystkie gminy uzyskały niezbędne decyzje
administracyjne: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także pozwolenia wodnoprawne. Nie
wszystkie gminy wywiązały się natomiast z obowiązku uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę
lub pozwolenia takie uzyskały dopiero po zakończeniu robót budowlanych, a mianowicie:
yy Gmina Świętajno, realizując zadanie „Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
dla amfiteatru w Spychowie”, nie uzyskała nowego pozwolenia na budowę, mimo że wcześniej wydane pozwolenie
wygasło. Podobnie bez pozwolenia realizowano również roboty budowlane przy zadaniu pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kolonia”, które uzyskano dopiero po zakończeniu
robót. Gmina w ogóle nie wywiązała się natomiast z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku robót
budowlanych wykonanych w ramach tego zadania na terenie będącym własnością Polskich Kolei Państwowych.
Wartość ww. robót wyniosła 505,4 tys. zł;
yy Gmina Mikołajki wykonała roboty zamienne, w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w zachodniej części gminy Mikołajki”, przed uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

Ustalono ponadto, że Gmina Piecki nie wywiązała się z obowiązku zgłoszenia wykonania remontu
odcinka sieci kanalizacyjnej, do czego zobowiązywał art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.
Dwie gminy (Gołdap i Ryn) uzyskały natomiast decyzje o pozwoleniu na budowę na wykonanie
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przecisków pod drogami wojewódzkimi i liniami kolejowymi od niewłaściwych organów. Wydane
zostały one bowiem przez starostów powiatów gołdapskiego i giżyckiego, podczas gdy w myśl
art. 82 ust. 3 pkt 3 i 3a Prawa budowlanego, organem właściwym do ich wydania był Wojewoda
Warmińsko-Mazurski.
3.3.2.	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
W latach 2007–2011, w związku realizacją 14 projektów w ramach Programu MASTERPLAN,
skontrolowane gminy przeprowadziły 55 postępowań w trybie przepisów ustawy Pzp o udzielenie
zamówień publicznych na łączna kwotę 114.730,5 tys. zł. Analiza wszystkich ww. zamówień wykazała,
że jedno z nich udzielone zostało z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, a w przypadku czterech
innych, w toku realizacji inwestycji dokonano niezgodnych z ww. ustawą zmian postanowień
zawartych umów, a mianowicie:
yy Gmina Dźwierzuty zleciła wykonanie dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji, za kwotę 510,4 tys. zł
(0,4% wartości skontrolowanych zamówień) w trybie zapytania o cenę, pomimo że przedmiot zamówienia nie
był usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, a więc nie zostały spełnione warunki
określone w art. 70 ww. ustawy, umożliwiające udzielenie zamówienia w tym trybie;
yy w trzech gminach (Ryn, Dźwierzuty i Wydminy) ujawniono cztery przypadki naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp, polegające na wydłużeniu ustalonych w umowach terminów realizacji inwestycji, pomimo że nie przewidziano
takiej możliwości ani w ogłoszeniach o zamówieniu, ani w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.

Stwierdzono ponadto, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane związane z realizowanym projektem, Gmina Stare Juchy
odrzuciła ofertę jednego z wykonawców, który czynność tę zaskarżył. Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła wniesione odwołanie, nakazując unieważnienie ww. czynności i zobowiązując Gminę
do zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych przez tego wykonawcę w kwocie
13,6 tys. zł. Przyczyną niekorzystnego dla Gminy wyroku było niedopełnienie obowiązków przez
inżyniera kontraktu, który w niewłaściwy sposób przygotował uzasadnienie podjętej przez Gminę
decyzji o odrzuceniu oferty tego wykonawcy. Mimo to, Gmina nie skorzystała, z przysługującego
jej na mocy §9 ust. 2 lit. b zawartej umowy, prawa obniżenia wynagrodzenia inżyniera kontraktu
o kwotę poniesionych kosztów postępowania odwoławczego.
Udzielanie zamówień publicznych przez skontrolowane j.s.t. było także badane przez IP w trakcie
prowadzonych przez nią kontroli pięciu projektów realizowanych przez gminy: Gołdap, Mikołajki, Ryn
i Świętajno. Kontrole te wykazały łącznie 28 nieprawidłowości, które według IP mogły powodować
szkodę w budżecie ogólnym UE. W związku z tym, gminom tym zmniejszono wysokość przyznanego
dofinansowania łącznie o 952,1 tys. zł (o 3,5%).
3.3.3.	Realizacja zadań inwestycyjnych
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia realizację
badanych zadań inwestycyjnych. Większość robót budowlanych wykonywana była bowiem zgodnie
z przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi, a także w terminach określonych w umowach.
Zapewniono także nadzór inwestorski, który pełniony był przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Wskutek niewłaściwej koordynacji zadań, a także braku należytego nadzoru istotne
nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym stwierdzono natomiast w czterech gminach spośród
11 skontrolowanych, tj.:
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yy w Gminie Ruciane-Nida – nie zapewniono zasilania energią elektryczną przepompowni stanowiącej element
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wólka – Zameczek. Spowodowane było to niezapłaceniem przez Gminę
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1,7 tys. zł zaliczki warunkującej wykonanie przez PGE Dystrybucja S.A. w Białymstoku przyłącza kablowego oraz
przebudowę istniejącej linii napowietrznej do tej przepompowni. Kwota ta wpłacona została przez Gminę dopiero
w grudniu 2010 r., a więc z półtorarocznym opóźnieniem. W konsekwencji wydłużeniu uległ termin wykonania
przyłącza z maja 2011 r. na maj 2012 r. Skutkiem tego kanalizacja, której koszt budowy wyniósł 6.218,9 tys. zł,
do dnia zakończenia kontroli NIK (19 marca 2012 r.) nie była użytkowana.
Z tych samych przyczyn, zasilania energią elektryczną nie zapewniono również modernizowanej stacji
uzdatniania wody, w której wykonany kolektor wody popłucznej posiadał ponadto zbyt mały przekrój w stosunku
do ilości odprowadzanej wody. Pomimo tych wad i usterek, w dniu 14 czerwca 2011 r. Gmina dokonała końcowego
odbioru tej inwestycji. Do dnia zakończenia kontroli NIK stacja ta, o wartości 1.561,5 tys. zł, nie była użytkowana.
Brak wymaganego uzgodnienia z Nadleśnictwem Pisz przebiegu rurociągu przez tereny leśne24 skutkował
natomiast opóźnieniem w wykonaniu robót budowlanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej dla miejscowości Niedźwiedzi Róg – Piaski. Termin zakończenia tych prac uległ wydłużeniu
z 30 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.;
yy w Gminie Ryn – roboty budowlano-montażowe w ramach zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w obrębie miejscowości Głąbowo–Orło–Kronowo–Grzybowo–Jeziorko wykonane zostały
w opóźnieniem. Według umowy zwartej z wykonawcą inwestycja ta powinna zostać zakończona do 31 października
2010 r., natomiast jej faktyczne zakończenie nastąpiło 46 dni po tym terminie. Dopiero w dniach 14-16 grudnia
2010 r. uruchomione zostały trzy przepompownie w miejscowościach Głąbowo i Ryn. Mimo to Gmina nie naliczyła
wykonawcy kary umownej w wysokości 299,8 tys. zł przysługującej jej z tytułu ww. opóźnienia;
yy w Gminie Świętajno – dwa spośród pięciu zadań inwestycyjnych (budowa sieci kanalizacyjnej Piasutno-Powałczyn
oraz sieci kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie, prowadzonych na podstawie umowy zawartej 17 maja 2011 r.),
zrealizowano po terminie określonym w umowie. Pomimo opóźnień w realizacji tych inwestycji, wynoszących
odpowiednio: sześć i jedenaście dni, nie naliczono wykonawcy przewidzianej w umowie kary za opóźnienie
w wykonaniu robót, która wyniosła 135,8 tys. zł;
yy w Gminie Pozezdrze zadanie inwestycyjne w miejscowościach Kuty i Przytuły realizowano z opóźnieniem,
spowodowanym zmianą koncepcji miejsca zasilania wodociągu i koniecznością opracowania projektu zamiennego
na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej. Pomimo, iż do czasu zakończenia kontroli NIK opóźnienie w realizacji
całego zadania wyniosło już 13 miesięcy, w Urzędzie Gminy nie opracowano jeszcze specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na roboty budowlane dotyczące tej inwestycji. Uniemożliwiło to ogłoszenie przetargu i wyłonienie
wykonawcy tych robót, a tym samym Gmina nie wywiązała się z obowiązku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia w IV kwartale 2011 r., określonego w umowie o dofinansowanie.

Ustalono również, że gminy Piecki i Wydminy zgłosiły do właściwych organów nadzoru
budowlanego zamiar rozpoczęcia robót budowlanych dopiero w trakcie ich trwania, a nie jak
wymaga tego art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego, co najmniej na siedem dni przed ich rozpoczęciem.
Z kolei Gmina Gołdap ze znacznym opóźnieniem, wynoszącym od 11 do 15 miesięcy, powiadomiła
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. Zastrzeżenia
NIK dotyczą także przypadków nierzetelnego prowadzenia dzienników budowy inwestycji
realizowanych w gminach Stare Juchy i Wydminy. W dziennikach tych brakowało niektórych
wymaganych wpisów, np. informacji dotyczących kierownika budowy, nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, a także o przeprowadzonych próbach szczelności sieci wodociągowej. Ustalono
również, że do dnia zakończenia kontroli (14 lutego 2012 r.) w Urzędzie Gminy Piecki dla żadnego
z nowo wybudowanych obiektów budowlanych nie założono książki obiektu budowlanego, o której
mowa w art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, pomimo że pierwszy z wybudowanych przez tę gminę
obiektów odebrano i w dniu 7 lipca 2011 r przekazano do użytkowania Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach. Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

24 Opisane w punkcie 3.3.1. niniejszej Informacji.

15

I NFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego25 powinna ona zostać założona w dniu
przekazania obiektu budowlanego do użytkowania.
3.3.4.	Wykorzystanie środków publicznych na realizację Programu MASTERPLAN
Nakłady finansowe na gospodarkę wodno-ściekową poniesione przez skontrolowane gminy
w latach 2007–2011 wyniosły łącznie 134.988,9 tys. zł. W kwocie tej znaczący udział mają wydatki
na projekty realizowane w ramach Programu MASTERPLAN. Do 31 grudnia 2011 r. gminy wydatkowały
na ten cel łącznie 99.067,7 tys. zł, co stanowiło 73,4% ogółu wydatków na gospodarkę wodnościekową. Źródła finansowania to głównie środki EFRR w ramach PRO WiM 2007-2013 i środki własne
gmin, które uzupełniane były pożyczkami (z WFOŚiGW i GFOŚiGW) oraz dotacjami z budżetu
państwa. W przypadku projektów realizowanych poza Programem MASTERPLAN w ramach RPO
WiM 2007–2013 były to również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, inne środki
UE (m.in. Program Interreg IIIA), a także Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w przypadku Miasta i Gminy Gołdap).
Strukturę wydatków na gospodarkę wodno-ściekową, w tym na projekty Programu MASTERPLAN,
realizowanego w ramach RPO WiM 2007-2013 obrazują poniższe wykresy:
Wykres nr 1
Struktura wydatków poniesionych przez skontrolowane gminy na gospodarkę wodno-ściekową w latach 2007–2011

Źródło: wyniki kontroli NIK
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25 Dz. U. Nr 120, poz. 1134.
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Wykres nr 2
Struktura wydatków poniesionych przez skontrolowane gminy na projekty Programu MASTERPLAN
w ramach RPO WiM 2007–2013, w latach 2007–2011

Źródło: wyniki kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia stopień wykorzystania środków finansowych z EFRR
na projekty Programu MASTERPLAN, realizowanego w ramach RPO WiM 2007–2013. Do 31 grudnia
2011 r., z 93.647,2 tys. zł przyznanego dofinansowania gminy otrzymały 50.838,6 tys. zł (54,3%). Biorąc
pod uwagę zaawansowanie rzeczowe projektów 26, pełna realizacja umów, które zawarte zostały
z gminami do 31 grudnia 2011 r. nie jest zagrożona.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że część oszczędności uzyskanych w toku obecnie
realizowanych przez gminy projektów przeznaczona została również na realizację Programu
MASTERPLAN. Objęto nim, a tym samym zapewniono finansowanie w ramach RPO WiM 2007–2013,
kolejne projekty dotyczące poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin
usytuowanych w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. wartość
projektów realizowanych w ramach programu, ze względu na oszczędności uzyskane na etapie
udzielania zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane, uległa zmniejszeniu o 38.300,0 tys. zł
(o 21,0%) w stosunku do ich pierwotnej wartości określonej w umowach o dofinansowanie. W związku
z tym, w dniu 15 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję
o realizacji w ramach Programu MASTERPLAN trzech kolejnych projektów (w gminach: Świętajno,
Wydminy i Ryn)27, dla których wsparcie z EFRR określone zostało w kwocie 3.362,1 tys. euro.
Pozostała część uzyskanych oszczędności przeznaczona została ww. decyzją Zarządu Województwa
do wykorzystania w procedurze konkursowej dla poddziałania 6.1.2. „Gospodarka wodno-ściekowa”,
kategoria interwencji 46 – Oczyszczanie ścieków.
Wszystkie poniesione wydatki zostały prawidłowo rozliczone przez skontrolowane gminy
we wnioskach o płatności pośrednie i końcowe składanych do IP, która w żadnym przypadku nie
zakwestionowała ich kwalifikowalności. Jedynie Gmina Dźwierzuty, wskutek przeoczenia pracownika

26 Patrz: punkt 3.3.5 niniejszej Informacji.
27 Były to tzw. projekty rezerwowe, przewidziane do realizacji w przypadku uzyskania oszczędności finansowych podczas
realizacji projektów podstawowych.
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urzędu, nie przedłożyła IP faktury za dokumentację geodezyjną, na którą wydatkowano 30,4 tys. zł,
skutkiem czego nie uzyskano należnej ze środków EFRR refundacji w wysokości 24,3 tys. zł.
Wyodrębniona ewidencja księgowa dla poszczególnych zadań inwestycyjnych prowadzona
była przez wszystkie gminy. Ponoszone wydatki ujmowano na właściwych kontach analitycznych,
według klasyfikacji budżetowej, z wydzieleniem środków własnych oraz pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej. Niemniej jednak w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida nie zapewniono
należytej przejrzystości ewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych, do czego zobowiązywały
postanowienia umowy o dofinansowanie. Stwierdzono, że na kontach analitycznych środków trwałych
w budowie, prowadzonych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach
Programu MASTERPLAN, ewidencjonowano również zdarzenia gospodarcze dotyczące innych zadań
inwestycyjnych, niezwiązanych z tym programem. Skutkiem tego kwota zapisów na ww. kontach
była o 283,2 tys. zł wyższa od faktycznych nakładów poniesionych przez Gminę na zadania w ramach
Programu MASTERPLAN.
Dowody źródłowe dokumentujące zaistnienie zdarzeń gospodarczych przypisano do właściwych
okresów sprawozdawczych w 10 gminach (oprócz Rucianego-Nida), a w dziewięciu (z wyjątkiem
Gołdapi oraz Mikołajek) – prawidłowo prowadzono ewidencję środków trwałych (konto 011).
Wartość wybudowanych obiektów została w niej ujęta w obowiązujących terminach i zgodnie
z danymi wynikającymi z ewidencji poniesionych wydatków. Stwierdzone w powyższych gminach
nieprawidłowości polegały natomiast na:
yy nieujęciu w ewidencji majątku trwałego Gminy Gołdap wartości wybudowanych 30,8 km kolektorów sanitarnych,
31 przepompowni ścieków i 339 przyłączy (o dł. 4,1 km ), w łącznej kwocie 6.034,4 tys. zł, przez co zaniżona została
wartość majątku gminnego wykazywanego w rocznych sprawozdaniach finansowych;
yy prowadzeniu w Gminie Ruciane-Nida ewidencji zdarzeń gospodarczych z naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy
o rachunkowości. Analiza 36 wybranych do badania dowodów źródłowych wykazała bowiem, że aż 14 z nich
(38,9%) zaksięgowano w innym miesiącu (okresie sprawozdawczym) niż miesiąc, w którym nastąpiły zdarzenia
gospodarcze udokumentowane tymi dowodami;
yy niewyodrębnieniu w ewidencji księgowej Gminy Mikołajki, z łącznych kosztów zrealizowanego zadania
inwestycyjnego, kwoty 1.233,5 tys. zł stanowiącej nakłady poniesione na zwiększenie wartości już istniejącego
środka trwałego (w związku z jego modernizacją), co było niezgodne z art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Kwota ta powinna zwiększyć wartość księgową tego środka.

3.3.5.	Efekty rzeczowe i ekologiczne osiągnięte w związku z realizowanymi inwestycjami
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r., w wyniku realizacji wszystkich projektów
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, długość sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła łącznie
w skontrolowanych gminach ponad dwukrotnie – z 356,6 km do 743,9 km (o 108,6%) a sieci
wodociągowej z 1.091,6 km do 1.412,9 km (o 29,4%). Liczba tzw. przykanalików i przyłączy
wodociągowych zwiększyła się odpowiednio o 1.751 szt. (o 36,7%) i 2.485 szt. (20,9%). Wzrosła
także liczba oczyszczalni ścieków (z 18 do 21) i ich przepustowość – z 13.831,9 m3 do 15.518,3 m3
oczyszczonych ścieków na dobę. Na uwagę zasługuje także modernizowanie przez gminy obiektów
istniejących, skutkiem czego odsetek oczyszczalni spełniających wymagane parametry jakości
oczyszczonych ścieków wzrósł z 16,7% w 2007 r. do 47,6% na koniec 2011 r. Zmniejszyła się wprawdzie
liczba stacji uzdatniania wody (z 78 do 76), ale jednocześnie wzrosła ich wydajność (z 56.559,0 m3/dobę
do 58.551,0 m3/dobę), a także liczba stacji zmodernizowanych – z trzech do ośmiu28. We wszystkich
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28 Szczegółowe dane w tym zakresie, z podziałem na poszczególne gminy przedstawione zostały w załączniku nr 3
do niniejszej Informacji.
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skontrolowanych gminach, oprócz Gminy Stare Juchy, wskaźniki skanalizowania i zwodociągowania
zwiększyły się, zaś największy ich wzrost odnotowano w gminach: Mikołajki (z 43,6% do 85,0%)
i Ryn (z 60,8% do 92,9%) w przypadku wskaźnika skanalizowania oraz w gminie Dźwierzuty (z 73,0%
do 100,0%) w przypadku wskaźnika zwodociągowania.
Skanalizowanie i zwodociągowanie poszczególnych gmin objętych kontrolą, według stanu
na 1 stycznia 2007 r. i 31 grudnia 2011 r., obrazują poniższe wykresy:
Wykres nr 3
Stan skanalizowania skontrolowanych gmin w latach 2007–2011

Źródło: wyniki kontroli NIK

Wykres nr 4
Stan zwodociągowania skontrolowanych gmin w latach 2007–2011

Źródło: wyniki kontroli NIK
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Nie wszystkie gminy stosowały się w pełni do wymogu określonego w art. 42 ust. 3 Prawa
wodnego, stanowiącego, że budowę urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę realizuje się
jednocześnie z rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej. Ukierunkowane przede wszystkim
na poprawę stanu infrastruktury sanitarnej były inwestycje realizowane przez gminy: Biała Piska,
Gołdap, Mikołajki, Piecki, Ruciane-Nida i Ryn. W gminach tych dynamika wzrostu długości sieci
kanalizacyjnej była wyższa niż dynamika wzrostu długości sieci wodociągowej. Wpłynęło to na
zmniejszenie się dysproporcji pomiędzy stanem ich skanalizowania i zwodociągowania. Największą
poprawę stanu infrastruktury sanitarnej odnotowano w gminach: Mikołajki (wzrost wskaźnika
skanalizowania o 41,4%), Ryn (o 32,1%), Ruciane-Nida (o 25,0%) i Biała Piska (o 18,8%).
W przypadku gmin: Dźwierzuty, Pozezdrze, Stare Juchy, Świętajno i Wydminy tendencja
była odwrotna, co spowodowało zwiększenie się tej dysproporcji. Największa różnica pomiędzy
stanem zwodociągowania i skanalizowania wystąpiła w Gminie Dźwierzuty, w której według stanu
na 31 grudnia 2011 r. wskaźnik zwodociągowania wyniósł 100,0%, a skanalizowania tylko 35,0%.
W porównaniu do stanu na początku 2007 r. dysproporcja ta zwiększyła się zatem z 48,0% do 65,0%.
W kontekście wymogów ochrony środowiska jest to tendencja niekorzystna. Zaznaczyć przy tym
jednak należy, że gminy Dźwierzuty, Pozezdrze i Stare Juchy, wywiązując się ze wspomnianego
obowiązku, prowadzą obecnie inwestycje, w ramach których planowane jest wybudowanie łącznie
105,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę ww. wskaźników.
Istotny wpływ na wzrost wskaźników skanalizowania i zwodociągowania gmin miała realizacja
projektów w ramach Programu MASTERPLAN, dofinansowanych z funduszy UE.
Spośród 14 projektów objętych tym programem, do 31 grudnia 2011 r. trzy (dwa realizowane przez
Gminę Ryn i jeden przez Gminę Mikołajki), o łącznej wartości 35.040,9 tys. zł, dofinansowane środkami
EFRR w kwocie 22.805,1 tys. zł (65,1%), zostały zakończone i rozliczone, a trzy kolejne (gminy Świętajno,
Wydminy i Gołdap), o łącznej wartości 18.526,9 tys. zł, dofinansowane środkami EFRR wynoszącymi
11.776,5 tys. zł (63,6%), zostały zakończone pod względem rzeczowym lecz nierozliczone finansowo.
Pozostałe osiem projektów, o łącznej wartości 90.341,1 tys. zł, dofinansowanych środkami EFRR
w kwocie 59.065,6 tys. zł, było w trakcie realizacji. Łączna długość wybudowanych sieci kanalizacji
sanitarnej wyniosła 367,1 km (73,1% długości planowanej), zaś wodociągowej – 113,4 km (73,7%).
Osiągnięte wskaźniki rezultatu w postaci liczby użytkowników korzystających z wybudowanych
sieci wyniosły odpowiednio: 9.008 (45,7%) i 1.617 (62,0%) osób. Należy przy tym zauważyć, że gminy
jako beneficjenci funduszy UE zobowiązane są do osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu
w ciągu roku od dnia zakończenia realizacji projektu.
Realizowane inwestycje infrastruktury sanitarnej w znaczący sposób wpłynęły na zmniejszenie
liczby bezodpływowych zbiorników na ścieki na terenach skontrolowanych gmin. Według stanu
na 1 stycznia 2007 r. zaewidencjonowanych było 7.695 takich zbiorników, zaś ich liczba na dzień
31 grudnia 2011 r. wynosiła 6.626 (spadek o 14,8%). Zmniejszeniu o 42,3% uległa także ilość
ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków – z 140,1 tys. m3 w 2006 r.
do 80,8 tys. m3 w 2011 r.
W wyniku zrealizowanych do końca 2007 r. modernizacji trzech oczyszczalni ścieków, dwie z nich
(w gminach: Pozezdrze i Biała Piska) uzyskały planowaną przepustowość, odpowiednio 455 m3
i 1.300 m3 oczyszczonych ścieków na dobę, a ponadto w przypadku oczyszczalni w Białej Piskiej
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osiągnięto także określone w pozwoleniu wodnoprawnym parametry ścieku oczyszczonego29.
Spodziewanego efektu ekologicznego nie przyniosła dotychczas przebudowa oczyszczalni ścieków
zrealizowana przez Gminę Piecki. Wprawdzie uzyskano przewidzianą w projekcie przepustowość
(1.070 m3 oczyszczonych ścieków na dobę), jednak nie osiągnięto zakładanych parametrów tych
ścieków. Poziom azotu ogólnego wynosił w nich bowiem od 102 mg/l do 111 mg/l i ok. 5-krotnie
przekraczał wartość dopuszczalną (22,5 mg/l), określoną w pozwoleniu wodnoprawnym i załączniku
nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego30.
Przykładem wpływu jaki inwestycje wodno-ściekowe realizowane w ramach programu
MASTERPLAN miały na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Regionie
Wielkich Jezior Mazurskich jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie. Przed jej modernizacją,
przeprowadzane przez WIOŚ kontrole wykazywały, że ścieki oczyszczone odprowadzane
z oczyszczalni nie spełniały warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym
na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki
wprowadzane do wód lub do ziemi 31. Przekraczały one dopuszczalne wartości związków azotu
i fosforu (azot ogólny, azot amonowy i fosforu ogólnego), które przyczyniają się masowego rozwoju
glonów w odbiorniku ścieków. Na podstawie analiz ścieków pobranych podczas kontroli w 2003 r.,
2004 r. i 2005 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nałożył na eksploatującego
oczyszczalnię, administracyjną karę pieniężną. W 2007 r., kiedy modernizacja oczyszczalni została
zakończona, analizy ścieków przeprowadzone przez Laboratorium WIOŚ wykazały, że parametry
ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni nie przekraczają parametrów określonych
w pozwoleniu wodno-prawnym, jak również nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników
zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Kolejna kontrola przeprowadzona
przez WIOŚ w 2010 r. potwierdziła, że ścieki odprowadzane z oczyszczalni utrzymują uzyskane
w wyniku modernizacji korzystne parametry.
Jako przykład poprawy czystości wód na przestrzeni ostatnich 20 lat wskazane zostało Jezioro
Mikołajskie32, w którym, w okresie realizacji projektów w ramach Programu MASTERPLAN, stężenie
fosforu ogólnego zmniejszyło się z 0,081 mg/l w 2007 r. do 0,044 mg/l w 2011 r. (o 45,7%), a stężenie
chlorofilu „a”, będącego markerem intensywności zakwitów fitoplanktonu w wodzie, spadło z 25 µg/l
w 2007 r. do 16 µg/l w 2011 r. (o 36,0%). W przypadku obu ww. wskaźników ich tendencja spadkowa
utrzymuje się od 1990 r., co jest m.in. skutkiem zmodernizowania oczyszczalni ścieków w Mikołajkach,
w której wprowadzono tzw. trójstopniowe oczyszczanie ścieków, tj. z podwyższonym usuwaniem
biogenów. Ponadto, po jej modernizacji ścieki oczyszczone skierowano do południowej zatoki Jeziora
29
30
31
32

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu polegała wyłącznie na zwiększeniu jej przepustowości.
Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.
Dz. U. Nr 116, poz. 503 ze zm. Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 2 stycznia 2003 r.
Zostało ono wskazane jako przykład, ze względu na to, że w latach 2007-2010 badano je co roku. Inne akweny na terenie
skontrolowanych gmin badane były przez WIOŚ w Olsztynie sporadycznie (np. Jezioro Łuknajno, Jezioro Babięty Wielkie,
Jezioro Gawlik – jednokrotnie, natomiast jeziora na terenie gmin: Stare Juchy, Gołdap, Biała Piska i Świętajno nie były
w ogóle badane), w związku z czym obserwowanie zachodzących w nich zmian w perspektywie czasowej wyznaczonej
przez okres objęty kontrolą (5 lat) jest niemożliwe.
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Tałty, likwidując tym samym liczne punktowe zrzuty do Jeziora Mikołajskiego i odciążając ten zbiornik.
Wyniki badań Jeziora Tałty przeprowadzane przez WIOŚ nie wykazały dotychczas pogorszenia
jego stanu ogólnego z powodu odbioru oczyszczonych ścieków komunalnych z Mikołajek. Wzrosły
nieco wartości niektórych wskaźników przy dnie zatoki odbierającej bezpośrednio ścieki, ale ogólna
klasyfikacja zbiornika pozostała na tym samym poziomie (III klasa – stan ekologiczny umiarkowany).
Tym samym w wyniku poniesionych nakładów i działań inwestycyjnych, osiągnięto istotny efekt
ekologiczny, odciążając z zanieczyszczeń Jezioro Mikołajskie, nie pogarszając stanu ekologicznego
Jeziora Tałty, do którego ścieki skierowano po uprzednim, wysokostopniowym oczyszczeniu.
3.3.6.	Nadzór Instytucji Pośredniczącej nad realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej
Realizując obowiązki Instytucji Pośredniczącej, WFOŚiGW prawidłowo nadzorował wywiązywanie
się gmin (beneficjentów) z warunków umów o dofinansowanie. Stwierdzone w tej jednostce
uchybienia, dotyczące niepełnego przestrzegania procedur postępowania kontrolnego oraz sposobu
opiniowania sporządzanych przez gminy dokumentacji przetargowych, nie miały istotnego znaczenia
dla kontrolowanej działalności.
Na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2007–201333
IP przeprowadziła w badanym okresie, u pięciu beneficjentów, sześć kontroli, które obejmowały
zgodność realizacji projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie, a także weryfikację wszystkich
wydatków. Weryfikowano także postępowania o udzielenie zamówień publicznych, badając celowość
i efektywność wydatkowania środków, zgodność przeprowadzonych postępowań z postanowieniami
umów o dofinansowanie oraz poprawność stosowania procedur udzielania zamówień publicznych34.
W czterech postępowaniach kontrolnych wystąpiły jednak uchybienia polegające na: niezłożeniu
przez jednego z członków zespołu kontrolującego deklaracji bezstronności (kontrola w Gminie Ryn),
podpisaniu list sprawdzających wyłącznie przez jedną osobę kontrolującą (w Gminie Świętajno),
a także nieterminowym rozpatrzeniu zastrzeżeń do dwóch informacji pokontrolnych (w gminach
Ryn i Mikołajki).
W latach 2009–2011, stosownie do postanowień umów o dofinansowanie projektów,
IP zaopiniowała 20 dokumentacji przetargowych przedłożonych przez gminy. Ustalono jednak, że
osiem opinii (66,7%) przekazano beneficjentom w formie niezgodnej z IW. O wyniku weryfikacji
poinformowano bowiem gminy telefonicznie, a nie w formie pisemnej.

3.4 Informacje pozyskane w związku z kontrolą
W toku kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, Najwyższa Izba Kontroli, w związku
ze stwierdzeniem znacznych rozbieżności danych o długości sieci wodno-kanalizacyjnej
wybudowanej w ramach trzech zadań inwestycyjnych, zleciła Wojewódzkiemu Inspektorowi
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, skontrolowanie
prawidłowości sporządzenia przez uprawnionych geodetów inwentaryzacji powykonawczej tej
inwestycji. Ustalona przez NIK rozbieżność wynosiła 43,1 km i stanowiła różnicę pomiędzy długością
sieci wodno-kanalizacyjnej wykazanej w inwentaryzacji powykonawczej i długością tej sieci zgłoszonej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zlecona kontrola potwierdziła wskazane
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33 Tj. Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
34 Patrz punkt 3.3.2. niniejszej Informacji.
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przez NIK rozbieżności ustalając, że spowodowane one były między innymi brakiem w projekcie
technicznym jednoznacznego zapisu i oznaczenia wskazującego, które odcinki przewodów wodnokanalizacyjnych są przyłączem, a które siecią. Skontrolowani geodeci wnieśli także dodatkowe opłaty
za czynności geodezyjne i kartograficzne (wraz z ustawowymi odsetkami) w łącznej kwocie 4,0 tys. zł.
Wojewódzki Inspektor sygnalizował przy tym, że dokumentacja projektowa, na podstawie
której geodeci wykonują inwentaryzację powykonawczą urządzeń podziemnych często nie zawiera
jednoznacznej informacji i oznaczeń, które odcinki są siecią, a które przyłączami (szczególnie
w przypadkach podłączeń nieruchomości kolonijnych na terenach wiejskich). Ustalono, że główną
tego przyczyną jest niejednoznaczna definicja przyłącza kanalizacyjnego zamieszczona w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków. Stanowi on, że: „przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną
instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką,
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”. Literalna
wykładnia tego przepisu nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy przyłącze to odcinek
przewodu między studzienką (granicą nieruchomości) a budynkiem, czy też między studzienką
(granicą nieruchomości) a siecią kanalizacyjną. Tak zdefiniowane pojęcie przyłącza nie tylko utrudnia
geodetom rozdzielanie przewodów kanalizacyjnych na sieć i przyłącza, ale stwarza również szereg
problemów prawnych związanych m.in. z posiadaniem odcinków przewodów położonych na cudzych
nieruchomościach, zapewnieniem ich niezawodnego działania, czy też z ewentualnym udzielaniem
zgody na podłączenie do tych przyłączy innych odbiorców usług.
Przedstawione wyżej okoliczności wskazują zdaniem NIK na potrzebę unormowania definicji
przyłącza kanalizacyjnego w taki sposób, aby nie powodowała ona tego rodzaju kontrowersji.
Dla powyższej sprawy istotna jest uchwała Sądu Najwyższego z 13 września 2007r. (Sygn. akt III
CZP 79/07), w której wyznaczył on wyraźną granicę dla przyłączy, wskazując, że jest nią granica
nieruchomości gruntowej. Przyjmując tę wykładnię za podstawę unormowania definicji przyłącza
kanalizacyjnego – jest ono odcinkiem przewodu pomiędzy wewnętrzną instalacją kanalizacyjną
i granicą nieruchomości gruntowej. W ocenie NIK taka właśnie prosta i jednoznaczna definicja
przyłącza kanalizacyjnego powinna znaleźć odzwierciedlenie w przepisach.
W informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2007–2013) wskazano, że przyjęty sposób wdrażania środków UE
w latach 2007–2013 nie sprzyja sprawnej i skoordynowanej realizacji polityki rozwoju regionalnego,
co jest szczególnie zauważalne w przypadku rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej
na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. Osiągnięcie jednego z celów rozwojowych regionu, jakim jest
pełne wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w zestawieniu
z działaniem zapewniającym dobry stan i jakość wód, poprzez porządkowanie gospodarki wodnościekowej, z uwzględnieniem terenów wrażliwych (zwłaszcza zlewni jezior i obszarów wód
podziemnych bez izolacji), jest trudne m.in. ze względu na:
yy finansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z trzech różnych programów unijnych
(RPO, POIŚ i PROW), zarządzanych z różnych poziomów (regionalnego i krajowego), z zastosowaniem
różnych procedur. W ramach programu RPO WiM 2007-2013 projekty w ramach Programu
MASTERPLAN uznane zostały za kluczowe, natomiast w POIŚ i PROW podlegały procedurze
konkursowej. Skutkiem tego, w bieżącej perspektywie finansowej UE nie udało się zrealizować
wszystkich projektów, z powodu ich odrzucenia na etapie rozstrzygnięcia konkursu;
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yy sposób określania granic aglomeracji ustalony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji35, według
którego wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków nie
może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci. Kryterium to uniemożliwia wielu gminom
woj. warmińsko-mazurskiego ubieganie się o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych
ze środków RPO WiM 2007–2013 i POIŚ, pomimo że w okresie letnim znacząco zwiększa się liczba
użytkowników infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich,
w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym36.

35 Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2841 ze zm. Z dniem 13 sierpnia 2010 r. zostało ono uchylone przez obowiązujące obecnie

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Dz. U. Nr 137, poz. 922).
36 Region Wielkich Jezior Mazurskich jest traktowany jako trzeci (obok morza i gór) główny cel wyjazdów wypoczynkowych
w Polsce.
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4.1 	Przygotowanie kontroli
Kontrola została przygotowana w oparciu m.in. o ustalenia poprzednich kontroli NIK obejmujących
częściowo badaną tematykę. Rozpoznanie kontrolowanej problematyki polegało także na analizie
publikacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich37, a także
treści interpelacji poselskich38. Przed rozpoczęciem kontroli informacje odnośnie realizacji programu
MASTERPLAN uzyskano także w Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej oraz w Fundacji Wielkich
Jezior Mazurskich w Giżycku (koordynator programu).

4.2 	Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
We wszystkich skontrolowanych podmiotach od osób odpowiedzialnych za występujące
nieprawidłowości pobierano stosowne wyjaśnienia w trybie art. 40 ustawy o NIK. Na podstawie
art. 42 tej ustawy, w trakcie kontroli czterech jednostek (Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, Urzędu
Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Urzędu Gminy Świętajno i Urzędu Gminy Piecki) w charakterze świadka
przesłuchano łącznie 19 osób. W trakcie kontroli 11 urzędów pozyskano także, w trybie art. 29 pkt 2
lit. f ustawy o NIK, informacje z 31 jednostek niekontrolowanych.
Kierownicy kontrolowanych jednostek nie składali dodatkowych wyjaśnień dotyczących przyczyn
i okoliczności powstania nieprawidłowości. Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli
zgłosił natomiast Wójt Gminy Świętajno. Wszystkie zastrzeżenia zostały odrzucone w całości
przez kontrolerów, którzy przekazali Wójtowi stanowisko w tej sprawie. W dniu 18 kwietnia 2012 r.
do stanowiska kontrolerów Wójt Gminy Świętajno wniósł zastrzeżenia do dyrektora Delegatury
NIK w Olsztynie. Powołana przez dyrektora Delegatury komisja odwoławcza jedno zastrzeżenie
uwzględniła, a jedno oddaliła. Uchwała komisji została zatwierdzona przez Prezesa NIK.
Narady pokontrolne, zorganizowane na podstawie art. 58 ustawy o NIK, przeprowadzone zostały
w 6 z 12 skontrolowanych jednostek, tj. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Urzędzie Miasta i Gminy
w Rynie, Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz urzędach gmin: Piecki, Stare Juchy i Wydminy.
W ich toku omówiono ustalenia kontroli, w tym także stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski
wynikające z tych ustaleń.
Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowane zostały wystąpienia
pokontrolne zawierające oceny badanych zagadnień, uwagi oraz 34 wnioski pokontrolne. Wniosków
takich nie formułowano tylko w przypadku WFOŚiGW. Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych,
dotyczące oceny ogólnej oraz uwag i ocen cząstkowych, złożył Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki.
Zawarte w wystąpieniach wnioski pokontrolne dotyczyły:
−− zapewnienia rzetelnego odbioru dokumentacji projektowych oraz realizowanych inwestycji
(UMiG Ruciane-Nida, UMiG w Rynie i UMiG Biała Piska),
−− podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania kar umownych za opóźnienia w realizacji
zawartych umów (UG Dźwierzuty i UMiG w Rynie),
−− wzmocnienia nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem realizowanych zadań inwestycyjnych
(UG Pozezdrze i UMiG Mikołajki),

37 Artykuły: „Kraina wielkich ścieków” opublikowany w Gazecie Wyborczej z 04.08.2009 r. i „Mazury – kraina wielkich ścieków”

opublikowany w Przewodniku Katolickim z 30.08.2009 r.
38 Np. interpelacja nr 967 z 29.01.2008 r. skierowana przez Posła J. Gosiewskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego.
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−− podjęcia działań mających na celu uzyskanie od kontrahentów zwrotu części wypłaconych
wynagrodzeń w związku z niepełnym wykonaniem zawartych z nimi umów (UG Stare Juchy
i UMiG w Rynie),
−− wyeliminowania przypadków użytkowania obiektów budowlanych bez uprzedniego powiadomienia
właściwych organów o planowanym zakończeniu realizacji tych obiektów (UM w Gołdapi),
−− podjęcia działań dyscyplinujących, zapewniających wyeliminowanie przypadków wypłacania
wynagrodzeń kontrahentom, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań, wynikających
z zawartych umów (UG Pozezdrze),
−− zalegalizowania wykonanego remontu poprzez zgłoszenie go do organu administracji
architektoniczno-budowlanej (UG Piecki),
−− założenia książki obiektu budowlanego dla wybudowanych obiektów budowlanych (UG Piecki),
−− podjęcia działań mających na celu zakończenie prowadzonych inwestycji i oddanie ich
do użytkowania w terminach umożliwiających pełne wykorzystanie środków Unii Europejskiej
(UMiG Ruciane-Nida),
−− dokonywania istotnych zmian postanowień zawartych umów wyłącznie w przypadku spełnienia
przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (UMiG w Rynie, UG Wydminy),
−− udzielania zamówień publicznych w innych trybach niż przetarg nieograniczony lub przetarg
ograniczony wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Pzp
(UG Dźwierzuty),
−− przestrzegania obowiązku wprowadzania do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego
zdarzeń, które nastąpiły w tym okresie (UMiG Ruciane-Nida),
−− zaewidencjonowania wybudowanych urządzeń o łącznej wartości 6.034.392,86 zł w księgach
rachunkowych (UM w Gołdapi),
−− skorygowania wartości początkowej wybudowanego środka trwałego o wartość ulepszeń w nim
dokonanych (UMiG Mikołajki),
−− ustalenia sposobu korzystania z czterech pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz jego
uregulowania stosownie do wymogów Prawa budowlanego (UG Wydminy),
−− przedłożenia IP faktury na kwotę 30.4620,0 zł za wykonaną usługę geodezyjną, celem uzyskania
ewentualnej refundacji (UG Dźwierzuty),
−− podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez oczyszczalnię ścieków wymaganych wskaźników
oczyszczonych ścieków (UG Piecki),
−− sfinalizowania ewentualnej zmiany warunków umowy pożyczki z WFOŚiGW odnośnie terminów
oraz rozliczenia zadań inwestycyjnych objętych tą umową (UG Pozezdrze),
−− rozważenia możliwości wynegocjowania kontynuacji umowy z Fundacją WJM do czasu zakończenia
inwestycji (UG Stare Juchy).
Wszyscy adresaci wystąpień pokontrolnych udzielili NIK odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
informując m.in. o:
−− zobowiązaniu pracowników do dołożenia należytej staranności przy dokonywaniu odbioru
dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych (UMiG w Białej Piskiej),
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−− ujęciu w ewidencji środków trwałych wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych (UMiG w Gołdapi),
a także zmianie sposobu ewidencjowania zdarzeń gospodarczych w sposób zapewniających ich
ujmowanie we właściwych okresach sprawozdawczych (UMiG Ruciane-Nida),
−− zobligowaniu pracowników uczestniczących w przygotowaniu i realizacji inwestycji
do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego (UMiG w Gołdapi),
−− naliczeniu kar umownych od nierzetelnych wykonawców i skierowaniu do nich wezwań do zapłaty
w łącznej kwocie 449,7 tys. zł (UMiG Ryn, UG Dźwierzuty i UG Świętajno),
−− podjęciu działań mających na celu oddanie do eksploatacji wybudowanych obiektów oraz
zakończenie inwestycji w terminach umożliwiających pełne wykorzystanie środków UE
(UMiG Ruciane-Nida),
−− opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania inwestycyjnego
w miejscowościach Kuty i Przytuły (UG Pozezdrze),
−− założeniu książek obiektów budowlanych dla obiektów wybudowanych w ramach zrealizowanych
inwestycji (UG Piecki),
−− poinformowaniu inżyniera kontraktu o obniżeniu przysługującego mu wynagrodzenia o kwotę
13,6 tys. zł (UG Stare Juchy).
W wyniku kontroli, do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Olsztynie skierowano cztery zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych, a do właściwych miejscowo prokuratur dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, w związku z realizacją robót budowalnych bez wymaganego pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia. Przygotowywane są także zawiadomienia do właściwych organów o prowadzeniu
ksiąg rachunkowych niezgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, a także o niezałożeniu
książek obiektów budowlanych. W toku kontroli ujawniono również inne czyny wskazujące
m.in. na naruszenie przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy o rachunkowości. W tych
przypadkach, ze względu m.in. na przedawnienie ich karalności, nie kierowano zawiadomień.

4.3 	Finansowe rezultaty kontroli
Stwierdzone nieprawidłowości w wymiarze finansowym wyniosły łącznie 14.421.317,95 zł, z tego:
-

466.143,28 zł stanowiło kwotę uszczupleń środków lub aktywów (str. 14-15 i 18),
5.569.413,23 zł – kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa (str. 14),
881.492,58 zł – kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa (str. 14),
66.956,00 zł – kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami (str. 13),
6.034.392,86 zł – sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (str. 18),
1.402.920,00 zł – potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (str. 14).

Efektem kontroli są także korzyści finansowe w kwocie 17.607,49 zł w postaci pozyskanych przez
skontrolowane j.s.t. pożytków i oszczędności finansowych (str. 14, 22-23).
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Kontrolowana
jednostka

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Stanowisko

Ocena kontrolowanej
działalności

Burmistrz Miasta
i Gminy

Pozytywna

Wójt Gminy

Pozytywna pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości

1.

Urząd Miejski
w Białej Piskiej

Ryszard Szumowski

2.

Urząd Gminy
w Dźwierzutach

Czesław Wierzuk
Tadeusz Frączak
Marek Bojarski

3.

Urząd Miejski
w Gołdapi

Marek Miros

Burmistrz Gminy
i Miasta

Pozytywna pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości

4.

Urząd Miasta i Gminy
w Mikołajkach

Piotr Jakubowski

Burmistrz Miasta
i Gminy

Pozytywna pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości

5.

Urząd Gminy
w Pieckach

Agnieszka Kurczewska
Maria Jarczewska

Wójt Gminy

Pozytywna pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości

6.

Urząd Gminy
w Pozezdrzu

Marzenna Supranowicz

Wójt Gminy

Pozytywna pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości

7.

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

Zbigniew Opalach
Leszek Gryciuk

Burmistrz Miasta
i Gminy

Negatywna

8.

Urząd Miasta i Gminy
w Rynie

Józef Karpiński

Burmistrz Miasta
i Gminy

Pozytywna pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości

9.

Urząd Gminy
w Starych Juchach

Ewa Jurkowska
– Kawałko

Wójt Gminy

Pozytywna pomimo
stwierdzonych uchybień

10.

Urząd Gminy
Świętajno

Janusz Pabich

Wójt Gminy

Pozytywna pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości

11.

Urząd Gminy
w Wydminach

Radosław Król
Monika Łapicka-Gij
Maria Dolecka
Tomasz Pieluchowski

Wójt Gminy

Pozytywna pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości

12.

WFOŚiGW
w Olsztynie

Adam Krzyśków

Prezes Zarządu

Pozytywna pomimo
stwierdzonych uchybień
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3

Ruciane- Nida MASTERPLAN

6

Pozezdrze

Świętajno

5

8

Mikołajki

4

Biała Piska

Ryn

3

7

Gołdap

2

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Wydminy

2

1

Wyszczególnienie

1

Gmina

L.p.

93,9

80,7

72,8

3.177.603,79

4.362.939,89

93,3

8.294.054,94

204,9

1.173.794,24

572.854,00

91,9

3.231.551,37

3.515.380,73

94,9

8.886.681,30

2.516.969,19

3.119.856,97

67,8

2.343.451,37

3.458.732,11

59,9

6.035.692,85

11.207.225,26

11.810.113,04

78,6

6.619.649,35

8.420.130,09

64,9

14.691.283,38

10.077.791,92

98,2

22.629.027,75

6.165.574,85

6.562.773,50

27,4

2.161.978,42

7.876.835,01

100,0

1.517.139,12

1.517.139,12

5

środki
własne

21.690.021,24

22.087.219,89

33,1

7.686.548,84

23.208.319,42

100,0

6.417.447,54

6.417.447,54

4

Ogółem
z tego:

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

31,0

426.000,00

1.373.573,00

6

budżet
państwa

0,0

0,00

940.000,00

--

0,00

0,00

100,0

2.000.000,00

2.000.000,00

14,3

114.135,16

799.335,16

69,5

124.743,55

179.377,00

100,0

1.395.826,00

1.395.826,00

--

0,00

0,00

100,0

1.229.515,01

1.229.515,01

7

pożyczki

100,0

2.003.809,55

2.003.809,55

100,0

5.062.503,57

5.062.503,57

100,0

6.690.256,07

6.690.256,07

100,0

4.162.062,82

4.162.062,82

100,0

8.530.846,98

8.530.846,98

100,0

14.128.620,39

14.128.620,39

100,0

5.098.570,42

5.098.570,42

100,0

3.670.793,41

3.670.793,41

8

RPO

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,0

0,00

308.797,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,0

0,00

3.358.991,53

--

0,00

0,00

0,0

0,00

1.612.912,11

9

PROW

--

0,00

0,00

0,0

0,00

846.276,34

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,0

0,00

482.020,32

--

0,00

0,00

0,0

0,00

275.979,35

10

inne środki
UE

Nakłady poniesione w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r.
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0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,0

0,00

6.970.449,53

11

pozostałe

--

36,9

13,1

--

39,0

39,6

--

22,5

26,4

--

35,4

41,1

--

41,1

44,5

--

28,4

29,7

--

28,1

33,9

--

23,6

23,6

12

kol.
5:4

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

5,5

5,9

--

0,0

0,0

13

kol.
6:4

--

0,0

21,5

--

0,0

0,0

--

17,8

16,9

--

1,7

9,5

--

0,8

0,8

--

6,4

6,3

--

0,0

0,0

--

19,2

19,2

14

kol.
7:4

--

63,1

45,9

--

61,0

57,0

--

59,7

56,6

--

62,9

49,4

--

58,1

37,7

--

65,1

64,0

--

66,3

22,0

--

57,2

57,2

15

kol.
8:4

--

0,0

0,0

--

0,0

3,5

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

14,8

--

0,0

0,0

--

0,0

6,9

--

0,0

0,0

16

--

0,0

19,4

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

2,1

--

0,0

0,0

--

0,0

1,2

--

0,0

0,0

17

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

30,0

--

0,0

0,0

18

kol. kol. kol.
9:4 10:4 11:4

Udział %

30

Dźwierzuty

Stare Juchy

10

11

Łącznie

Piecki

2

1

9

Gmina

L.p.

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

Udział %

MASTERPLAN

GW-Ś, w tym:

3

Wyszczególnienie

15,5

73,4

99.067.681,21

68,7

35.314.218,90

51.378.954,32

21,0

134.988.857,16

152.083,40

982.354,85

33,9

922.122,09

2.718.985,11

82,9

9.093.862,00

10.976.251,00

5

środki
własne

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

31,0

426.000,00

1.373.573,00

6

budżet
państwa

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

100,0

248.576,67

248.576,67

100,0

2.966.617,71

2.966.617,71

100,0

5.900.585,00

5.900.585,00

8

RPO

73,2

100,0

4.864.219,72 58.463.242,59

6.644.053,17 58.463.242,59

0,0

0,00

100.000,00

7

pożyczki

--

0,00

0,00

10

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

inne środki
UE

11

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

pozostałe

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

8.554.308,54 1.604.276,01 6.970.449,53

0,0

0,00

579.038,00

--

0,00

2.694.569,90

9

PROW
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400.660,07

1.909.969,52

46,4

3.888.739,80

8.380.172,72

88,8

14.994.447,00

16.876.836,00

4

Ogółem
z tego:
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--

35,6

38,1

--

38,0

51,4

--

23,7

32,4

--

60,6

65,0

12

kol.
5:4

--

0,4

1,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

13

kol.
6:4

--

4,9

4,9

--

0,0

5,2

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

14

kol.
7:4

--

59,0

43,3

--

62,0

13,0

--

76,3

35,4

--

39,4

35,0

15

kol.
8:4

--

0,0

6,3

--

0,0

30,3

--

0,0

32,2

--

0,0

0,0

16

--

0,0

1,2

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

17

--

0,0

5,2

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

--

0,0

0,0

18

kol. kol. kol.
9:4 10:4 11:4

Udział %
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Sieć wodociągowa

Przyłącza wod. do budynków

Sieć kanalizacji sanitarnej

Przykanaliki do budynków

Oczyszczalnie ścieków - liczba szt.
Oczyszczalnie ścieków
- przepustowość
m3/d
Zmodernizowane oczyszczalnie
ścieków
szt.

4

5

6

7

8

Udział % [wiersz 2: wiersz 1]

Udział % [wiersz 10: wiersz 8]

11

12

10

9

Wydajność SUW

3

%

%

szt.

km

szt.

km

m3/d

szt.

SUW - zmodernizowane

2

szt.

3

Stacje uzdatniania wody

2

1

J.m.

1

Wyszczególnienie

L.p.

3

78

16,7

3,8

3

13.831,9

18

4.777

356,64

11.869

1.091,58

56.559,0

4
4

79

16,7

5,1

3

13.831,9

18

4.835

359,57

12.281

1.151,54

56.847,0

5
4

79

30,0

5,1

6

14.369,1

20

4.901

361,57

12.946

1.167,16

56.847,0

6
6

79

30,0

7,6

6

14.369,1

20

5.001

365,67

13.429

1.226,16

57.347,0
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31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w latach 2007–2011

31

7

77

35,0

9,1

7

14.451,1

20

5.812

498,86

13.980

1.353,73

58.523,0

8

31.12.2010

8

76

47,6

10,5

10

15.518,3

21

6.528

743,93

14.354

1.412,94

58.551,0
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31.12.2011

5

-2

x
x

x

11

233,3

12,2

16,7

36,7

108,6

20,9

29,4

3,5

166,7

-2,6

Wzrost/
spadek w %
[9/4*100-100]

x

7

1.686,4

3

1.751

387,29

2.485

321,36

1.992,0
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Różnica
[kol. 9-kol. 4]

zał ącznik nr 4
Zdjęcia obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Zdjęcie nr 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krutyń, gm. Piecki

Zdjęcie nr 2
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Piecki
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zał ącznik nr 4
Zdjęcie nr 3
Oczyszczalnia ścieków w Białej Piskiej

Zdjęcie nr 4
Przepompownia ścieków w miejscowości Prażmowo, gm. Ryn
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zał ącznik nr 4
Zdjęcie nr 5
Przepompownia ścieków w miejscowości Dłużec, gm. Piecki

Zdjęcie nr 6
Przepompownia ścieków w miejscowości Dłużec, gm. Piecki
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zał ącznik nr 4
Zdjęcie nr 7
Przepompownia ścieków w miejscowości Zełwągi, gm. Mikołajki

Zdjęcie nr 8
Wiata do składowania osadów pościekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu
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zał ącznik nr 4
Zdjęcie nr 9
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, gm. Mikołajki.

Zdjęcie nr 10
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, gm. Mikołajki
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zał ącznik nr 5
Wykaz najważniejszych aktów prawnych
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84
poz. 712 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.L
210 z 31.07.2006, s 25).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 647).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zm.).
7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.).
8. Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206
ze zm.).
9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145).
10.	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
11.	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
12.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
13.	Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
14.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142,
poz. 1020 - obowiązywało do 30 lipca 2010 r.).
15.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji
dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726).
16.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
17.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).
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zał ącznik nr 6
Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
2. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
3. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
4. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
5. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
6. Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
7. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska
8. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
9. Minister Rozwoju Regionalnego
10.	Minister Środowiska
11.	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
12.	Minister Finansów
13.	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
14.	Wojewoda Warmińsko-Mazurski
15.	Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
16.	Wójtowie i Burmistrzowie gmin objętych kontrolą
17.	Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
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