
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniJ 3naj a 2016 r.

PS-ZS.431.1.2016.KB

Pani
Irena Krzyszkiewicz
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
w Górze

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 31 marca -  1 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 525), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 5 f  ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Katarzyna 

Bieńko -  starszy inspektor - przewodniczący zespołu i Marta Bożek — starszy inspektor 

wojewódzki -  kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze dotyczącą realizacji zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej wykonywanych na podstawie ustawy -  prawo energetyczne, 

tj. wypłata dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Kontrola 

obejmowała okres od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia 31 lipca 2015 r.,

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2016 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia 

Pokontrolnego doręczonego Burmistrzowi Urzędu Miasta i Gminy w Górze. Do Projektu 

Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Irena Krzyszkiewicz Burmistrz 

Miasta i Gminy w Górze.



W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o prawie 

energetycznym zajmowali się następujący pracownicy:

1. Pani Klaudia Morawiecka -  podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Urzędu 

Miasta i Gminy Góra w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych, 

terminowości wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, prawidłowości 

sporządzania sprawozdań oraz prawidłowości merytorycznego rozliczenia dotacji 

w IV kwartale 2014 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak pod składanymi oświadczeniami stron, klauzuli dotyczącej odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań;

- dokonanie skreśleń i poprawek w oznaczeniu daty wpływu wniosku do jednostki bez 

stosownych adnotacji w powyższym zakresie,

- brak jednoznacznego wskazania w rozstrzygnięciu decyzji wysokości przyznanej pomocy 

w ujęciu miesięcznym.

Ilekroć poniżej jest mowa o:

- ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.),

- ustawie o finansach publicznych -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

- k.p.a. -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);

- obwieszczeniu z dnia 17 kwietnia 2014 r. -  rozumieć należy obwieszczenie Ministra 

Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego 

obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 291),

- obwieszczeniu z dnia 17 kwietnia 2015 r. -  rozumieć należy obwieszczenie Ministra 

Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego 

obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 377).

1. Informacje ogólne:

Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków 

energetycznych zgodnie z § 18 pkt 26 Zarządzenia Nr 25/13 Burmistrza Góry z dnia
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20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 

Góra należy do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) upoważnił 

do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu dodatków energetycznych 

Naczelnika Wydziału - Panią Annę Kuleszę. W czasie nieobecności Pani Anny Kuleszy 

decyzję administracyjne na podstawie stosownego upoważnienia wydaje Sekretarz Miasta 

i Gminy - Pan Tadeusz Otto.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

1. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich -  Pani Anna Kulesza,

2. Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej -  Pani Klaudia Morawiecka.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadania zajmowała się Pani Klaudia 

Morawiecka -  podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.

2. Terminowość realizacji wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych 

w II kwartale 2015 r.

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy, wypłata dodatku energetycznego powinna nastąpić 

do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek 

energetyczny powinien zostać wypłacony do 30 dnia stycznia danego roku.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że wszystkie przelewy dotyczące 

kontrolowanych decyzji administracyjnych przesłane zostały terminowo na wskazane przez 

świadczeniobiorców rachunki bankowe. Również terminowo sporządzono listy wypłat 

w formie gotówki realizowane w kasie urzędu.

Powyższe ustalenia dokonane zostały na podstawie list/wykazów wypłat dodatków 

energetycznych oraz raportów kasowych za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2015 r.
(dowód: akta kontroli, str. 11-82)

3. Postępowanie w przedmiocie ustalania/zmiany/uchylania prawa do dodatków 

energetycznych. Terminowość prowadzonego postępowania.

Ustalenie prawa do dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.). Ustawa 

daje prawo do korzystania z dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii
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elektrycznej, za którego uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.). Osoba taka winna być stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 

i powinna zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W okresie od 15.11.2014 r. do 31.07.2015 r. Urząd Miasta i Gminy Góra wypłacił 

1302 dodatki energetyczne dla 361 osób uprawnionych. Nie wydał żadnej decyzji odmownej. 

Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II Instancji.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących dodatków energetycznych 

o następujących numerach:

1.M.A.- Nr OSO.824.0 .106.2015 z dnia 27.04.2015 r.

2.D.B.- Nr OSO.824.0 .93.2015 z dnia 13.04.2015 r.

3.J.C.- Nr 0S0.824.0 .99.2015 z dnia 13.04.2015 r.

4.H.Cz.- Nr OSO.824.0 .89.2015 z dnia 13.04.2015 r.

5.L.Dz.-Nr OSO.824.0 .85.2015 z dnia 13.04.2015 r.

6.U.W.G.- Nr OSO.824.0 .95.2015 z dnia 13.04.2015 r.

7.A.K.K.- Nr OS0.824.0.96.2015 z dnia 13.04.2015 r.

8.B.K.- Nr 0S 0.824.0 .103.2015 z dnia 16.04.2015 r.

9.J.K.- Nr OSO.824.0 .86.2015 z dnia 13.04.2015 r.

10.K.M.- Nr OSO.824.0 .91.2015 z dnia 13.04.2015 r.

11.U.N.- Nr OSO.824.0 .90.2015 z dnia 13.04.2015 r.

12.K.A.R.-  Nr OS0.824.0.102.02015 z dnia 15.04.2015 r.

13.M.S.- Nr OSO.824.0 .84.2015 z dnia 13.04.2015 r.

14.H.B.S.- Nr OS0.824.0.100.2015 z dnia 13.04.2015 r.

15.1.5.- Nr OSO.824.0 .104.2015 z dnia 23.04.2015 r.

16.A.S.- Nr OSO.824.0 .94.2015 z dnia 13.04.2015 r.

17.A.Sz.- Nr OSO.824.0 .92.2015 z dnia 13.04.2015 r.

18.W.U.- Nr OSO.824.0 .87.2015 z dnia 13.04.2015 r.

19.A.J.Z." Nr OSO.824.0 .98.2015 z dnia 13.04.2015 r.

20.H.B.- Nr OS0.824.0.88.2015 z dnia 13.04.2015 r.

21.5.K.- Nr 0S 0 .824 .0 .101.2015 z dnia 13.04.2015 r.

22.Z.K.- Nr OSO.824.0.97.2015 z dnia 13.04.2015 r.
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23.J.B.Rz.- Nr OS0.824.0.105.2015 z dnia 23.04.2015 r.

24.A.B.- Nr OS0.824.0.20.2015 z dnia 28.01.2015 r. 

25.I.D.- Nr OSO.824.0 .30.2015 z dnia 4.02.2015 r.

Kontroli poddano wszystkie decyzje administracyjne (25 sztuk) dotyczące osób, 

którym w miesiącu maju 2015 r. wypłacono świadczenia po stawce obowiązującej 

do 30 kwietnia 2015 r.

Stwierdzono, iż w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze pomoc w formie dodatku 

energetycznego przyznawana jest na wniosek strony. Na składanych wnioskach widniał 

stempel opatrzony datą wpływu oraz nadanym kolejnym numerem. Wnioski zawierały 

oświadczenie strony o zamieszkiwaniu w miejscu dostarczania energii elektrycznej, liczbie 

osób pozostających w gospodarstwie domowym oraz o posiadaniu uprawnienia do dodatku 

mieszkaniowego ze wskazaniem terminu przyznania tej formy pomocy. Do wniosku 

każdorazowo dołączona była umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej 

zgodnie z art. 5d ustawy. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.

Zaznaczyć należy, że wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest przez 

pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, co w wątpliwych 

sytuacjach umożliwia potwierdzenie w posiadanych rejestrach wskazanego we wniosku 

okresu uprawnienia do dodatku mieszkaniowego.

We wszystldch sprawdzonych postępowaniach prawidłowo ustalono wysokość 

świadczenia, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 

30 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 291). Wysokość dodatku energetycznego ustalano 

dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną w wysokości 11,36 zł/miesięcznie;

2) składającego się z 2 do 4 osób w wysokości 15,77 zł/miesięcznie;

3) składającego się z co najmniej 5 osób w wysokości 18,93 zł/miesięcznie.

W decyzjach ustalających prawo do dodatku energetycznego zawarto wszystkie 

elementy składowe określone w art. 107 ust. 1 k.p.a. Sposób doręczenia decyzji był zgodny 

z art. 39 i 46 k.p.a. Ponadto ustalono, iż do skontrolowanej dokumentacji prowadzone były 

metryki sprawy.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że świadczenia przyznawano decyzją na okres 

do 30.04.2015 r., pomimo przyznania dodatku mieszkaniowego na okres dłuży, wykraczający 

poza miesiąc kwiecień.
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Z wyjaśnień wynika:

„ Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza Minister Gospodarki 

w terminie do 30 kwietnia każdego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP 

Monitor Polski.

W sytuacji, kiedy dodatek mieszkaniowy został przyznany na okres wykraczający poza 

kwiecień np. 1.02.2014 do 31.07.2014, wniosek o przyznanie dodatku energetycznego zostaje 

rozpatrzony w ten sposób, ze decyzja jest przyznawana na oh'es do 30 kwietnia. 

Wnioskodawca otrzymuje informację (dodatkowy wniosek z adnotacją, kiedy należy 

powtórnie złożyć wniosek) o konieczności złożenia powtórnego wniosku w miesiącu maju. 

Argumentem za takim sposobem postępowania jest kwestia określenia nowych kwot dodatku 

energetycznego przez Ministra Gospodarki w miesiącu kwietniu.

Wydanie decyzji np. w marcu na okres 1.03.-31.08 spowodowałoby ryzyko obarczenia decyzji 

błędem prawnym (w podstawie prawnej decyzji odnosimy się do konkretnego obwieszczenia 

Ministra Gospodarki). Należy również dodać, że zmiana decyzji już ostatecznej wymaga 

zgody strony, wobec czego sytuacja, w której Minister Gospodarki ogłosi niższe stawki 

z tytułu pobierania dodatku energetycznego stanowi zagrożenie, ze strona takiej zgody nie 

wyrazi ”.

(dowód: akta kontroli, str. 83)

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Oświadczenia stron zawarte we wnioskach dotyczące zamieszkiwania w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej, liczba osób pozostających w gospodarstwie domowym oraz 

o posiadaniu uprawnienia do dodatku mieszkaniowego, nie zostały złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 75 § 2 k.p.a.- jeżeli przepisy prawa nie wymagają urzędowego 

potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego 

organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek 

oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Z wyjaśnień wynika:

„ Druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego istotnie nie zawierały sformułowania, 

iż wszystkie podawane informacje są składane pod odpowiedzialnością karną, gdyż 

pracownik obsługujący wypłatę dodatków energetycznych każdorazowo ustnie informował, 

że podanie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialnością karną. Analiza tego aspektu 

wskazuje jednak na konieczność zawarcia we wzorcu wniosku takiego sformułowania, 

w związku z czym druk wniosku zostanie uzupełniony o powyższy zapis ”.
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(dowód: akta kontroli, str.85)

2. W sprawie nr 4 (H.Cz.) na wniosku datowanym przez stronę 2.04.2015 r. pierwotnie 

widniała data wpływu 2.03.2015 r., po czy została ręcznie poprawiona przez pracownika 

na 13.03.2015 r. Świadczenie przyznano na miesiąc kwiecień.

Mając na uwadze, iż dodatek energetyczny przyznaje się od miesiąca złożenia 

wniosku, oznaczenie daty jego wpływu uznać należy za znaczące w sprawie.

W związku z powyższym wszelkie skreślenia winny być utrwalone w aktach 

w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności zgodnie 

z art. 72 k.p.a. (Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się 

protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach 

w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności).

Z wyjaśnień wynika:

„Na wniosku o przyznanie dodatku energetycznego Pana H.Cz. widnieje data wpływu 

13.03.2015 r. Jak ustalono z dokumentów (ewidencji wniosków) pracownik przyjmujący 

wniosek, błędnie ustawił datownik i przybił nieprawidłową datę wpływu. Prawidłową datą 

złożenia wniosku była data 13.04.2015 r. W załączeniu wyciąg z ewidencji wniosków ”.
(dowód akta kontroli, str.87)

3. W sprawach nr 24 (A.B.) oraz nr 25 (I.D.) z decyzji nie wynika, iż wysokość przyznanej 

pomocy przysługuje w ujęciu miesięcznym.

Artykuł 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje jakie składniki winna 

zawierać decyzja. Mając powyższe na uwadze, rozstrzygniecie powinno być sformułowane ze 

szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, tak aby nie budziło jakichkolwiek 

wątpliwości.

Z wyjaśnień wynika:

„System obsługujący wypłatę dodatków energetycznych posiada szablon wydruku decyzji nie 

uwzględniający sformułowania, iż przyznana kwota dodatku przysługuje miesięcznie a nie na 

cały okres pobierania dodatku. W związku z powyższym informuję, że do szabłonu naniesiono 

ju ż poprawki, które uwzględniają wskazane braki’’.

(dowód: akta kontroli, str.89)

Niezależnie od powyższego zespół kontrolny zwraca uwagę, iż w aktach spraw 

stwierdzono brak dokumentu/oświadczenia strony z którego wynikałoby, iż przedłożone 

umowy oraz dane w nich zawarte mające wpływ na prawo do dodatku energetycznego nie 

uległy zmianie i obowiązują w dacie składania wniosku. Mając powyższe na uwadze oraz 

fakt, iż w skontrolowanych sprawach załączone umowy kompleksowe lub umowy sprzedaży
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energii elektrycznej sporządzane były na przestrzeni kilkunastu lat zasadne jest wprowadzenie 

do wniosku oświadczenia:

- o byciu, w dniu złożenia wniosku stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 

energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz

- o obowiązywaniu w dniu złożenia wniosku zawartej umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Ponadto zespół kontrolny zwraca uwagę, iż dołączone do wniosków kopie umów 

kompleksowych lub umów sprzedaży energii elektrycznej nie były potwierdzone za zgodność 

z oryginałem.

Z wyjaśnień wynika:

„ Urząd stwierdza, iż umowy sprzedaży energii elektrycznej obowiązują w dniu składania 

wniosku napodstawie ustnego oświadczenia wnioskodawcy”.
(dowód: akta kontroli, str. 91)

„Pracownik przyjmujący wnioski na dodatek energetyczny osobiście, mając do dyspozycji 

oryginał dokumentu, sporządzał kopię umów na sprzedaż energii elektrycznej. Wobec 

stwierdzenia oryginalności dokumentu nie potwierdzał tej czynności pisemnie ”
(dowód: akta kontroli, str. 93)

4. Merytoryczne wykorzystanie dotacji w IV kwartale 2014 r.

Na podstawie list/wykazów wypłat dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. 

stwierdzono, iż podane w sprawozdaniu za IV kwartał 2014 r. dane, są zgodne ze stanem 

faktycznym. Kontroli poddano listy wypłat za miesiąc październik, listopad i grudzień 2014 r.
(dowód: akta kontroli, str. 95-126)

Z informacji posiadanych przez Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego (tabeli informującej o posiadaniu środków finansowych na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz o przewidywanym wykorzystaniu środków na 

ten cel w roku 2014) wynika, iż Urząd Miasta i Gminy w Górze błędnie oszacował potrzeby 

na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale 2014 r. co skutkowało brakiem środków 

finansowych na realizację ww. zadania. W wyniku tego został złożony wniosek o zwiększenie 

dotacji na realizację wypłaty świadczeń przyznanych decyzjami administracyjnymi 

z terminem płatności do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 2362,08 zł.

Z wyjaśnień wynika:

„ W związku z pismem z dnia 14 listopada 2014 r. nr PS-ZS. 3146.311.2014 Gmina otrzymała 

informację o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2014 w dziale 852 Pomoc Społeczna,



rozdz. 85215 Dodatki Mieszkaniowe, § 2010 Dotacje celowe przekazane z Budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych.

Z  wyjaśnień uzyskanych w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu wynikało, iż podstawą zmniejszenia planu dotacji była przekazana na początku 

listopada przez wszystkie gminy tabela informująca o posiadaniu środków finansowych na 

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz o przewidywanym wykorzystaniu 

środków na ten cel w roku 2014.Na skutek omyłkowego wypełnienia tabeli Wydział Polityki 

Społecznej UW otrzymał błędna informację, iż Gmina Góra posiada wystarczające środki 

na wypłatę w miesiącu grudniu zryczałtowanych dodatków energetycznych. Analiza wydanych 

już wcześniej decyzji, z których wynikało zobowiązanie do wypłaty dodatków w miesiącu 

grudniu oraz wniosków złożonych w miesiącu listopadzie wykazała, iż w miesiącu grudniu 

zabrakłoby środków w kwocie 2362,08 zł (plus kwota kosztów realizacji wypłat dodatków 

energetycznych w wysokości 47.24 zł). Wobec zaistniałej sytuacji Gmina Góra zwróciła się 

pismem z dnia 26 listopada 2014 r.nr OSO.824.0.12.2014 do Wojewody Dolnośląskiego 

z prośbą o rozpatrzenie możliwości zwiększenia planu dotacji na realizację tego zadania 

zleconego o kwotę wskazaną powyżej i przekazanie potrzebnych środków. Z  tą chwilą 

zaprzestaliśmy wydawania decyzji w sprawie przyznania dodatków energetycznych. Decyzje 

wydane w listopadzie (ostatnia decyzja wydana 24.11.2014 r.) dotyczyły tylko wniosków 

złożonych w listopadzie. Kwota do wypłaty w miesiącu grudniu wynosiła łącznie 2373,44 zł. ”
(dowód: akta kontroli, str. 127)

W odniesieniu do powyższych informacji Burmistrz Miasta i Gminy oraz Naczelnik 

Wydziału Organizacyjnego złożyli dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wydanych decyzji 

administracyj nych:

„W okresie od 16.11.2014 do 04.12.2014 wydano 8 decyzji na łączna kwotę 124,91 zł. 

Zapotrzebowanie na środki niezbędne na wypłaty w> grudniu 2014r. zawierało również kwoty 

wynikające z decyzji wydanych wcześniej np. w miesiącu październiku wydano decyzję 

przyznającą dodatek na kolejne 6 miesięcy czyli niezbędne były środki na wypłatę takiego 

dodatku również w grudniu. ”
(dowód: akta kontroli, str. 129-132)

Niezależnie od powyższego zespół kontrolny zwraca uwagę, iż składane wnioski 

o pokrycie wydatków jako zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa winny być 

sporządzane z należytą starannością.
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5. Prawidłowość realizacji zadania publicznego w zakresie przestrzegania ustawy Prawo 

energetyczne oraz obwieszczeń Ministra Gospodarki dotyczących obowiązujących 

stawek zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2015 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji wykazanej w części 3 niniejszego 

protokołu „Postępowanie w przedmiocie ustalania /zmiany/uchylania prawa do dodatków 

energetycznych. Terminowość prowadzonego postępowania” stwierdzono, że ilość 

wypłaconych świadczeń oraz ich wysokość w sposób prawidłowy została wykazana 

w sprawozdaniu z wykorzystania środków na dodatki energetyczne w II kwartale 2015 r.

Wszystkie dodatki należne za miesiąc maj oraz za miesiąc czerwiec 2015 r., zostały 

wypłacone zgodnie ze stawkami ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 

17 kwietnia 2015 r. W przypadku wydania decyzji przyznającej prawo do otrzymywania 

dodatków energetycznych po 10 dniu danego miesiąca, tj. po dniu przewidzianym ustawowo 

na wypłatę dodatków energetycznych, wyrównanie za dany miesiąc wypłacane było 

w kolejnym miesiącu kalendarzowym do 10 dnia tego miesiąca wraz ze świadczeniem 

należnym za ten miesiąc

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

i Spraw Obywatelskich, złożyli wyjaśnienia dotyczące ustalania doboru obszarów 

określających wysokość zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie wypłaty 

zryczałtowanych dodatków energetycznych:

„Zgodnie z ustawą art.Sg ust. 3 ustawy Prawo energetyczne gminy są zobowiązane do 

złożenia zapotrzebowania na wypłaty dodatków energetycznych w terminie do 15 danego 

miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Zap o trze h o w anie na 11 kwartał 2015 r. złożono 

tj. 10 marca 2015 r. Środlu, na które złożono wniosek zostały wyliczone w oparciu o kilka 

aspektów. Przygotowanie zapotrzebowania poprzedziła analiza przyznanych dodatków 

mieszkaniowych na okres objęty zapotrzebowaniem oraz analiza lat ubiegłych w tym zakresie. 

Kolejnym krokiem do ustalenia kwoty było wyliczenie kwoty jaka wynika już z przyznanych 

decyzjami dodatków energetycznych. Następnie dokonano analizy wypłat dodatków 

energetycznych w II kwartale roku poprzedniego ( II Iw. 2014 r.) Analiza powyższych kwestii 

pozwoliła na ustalenie przewidywalnych kwot, których nie da się przewidzieć w chwili 

składania wniosku. Należy jednocześnie dodać, że oprócz złożonego zapotrzebowania 

kwartalnego, co miesiąc składane były tzw. Zapotrzebowania miesięczne, które już w sposób 

bardziej dokładny pozwalały ustalić nam kwotę rzeczywistego zapotrzebowania na dany 

miesiąc. ”
(dowód: akta kontroli, str. 133)
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W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Jeżeli przepisy prawa nie wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów 

lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, należy 

odbierać od stron oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe 

zeznania.

Podstawa prawna: art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Termin wykonania: na bieżąco

2. W celu rzetelnego dokumentowania daty faktycznie złożonej dokumentacji wszelkie 

skreślenia należy utrwalać w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, 

który dokonał tych czynności.

Podstawa prawna: art. 72 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Decyzje administracyjne należy sporządzać w sposób rzetelny, zawierać w nich dane 

zgodne ze stanem faktycznym. Treść rozstrzygnięcia winna być równoznaczna 

z udzielonym stronie uprawnieniem albo nałożonym obowiązkiem. Winna w sposób 

jasny określać okres i kwotę przyznanej pomocy.

Podstawa prawna: art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Termin wykonania: na bieżąco

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 
Nr 185, poz. 1092), kierownik jednostki w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego 
informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich 
niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi Burmistrz Gminy, trzeci włącza się do 
akt kontroli.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
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