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WOJEWODA BOLNOSLĄSKI

ZP-ZS.431.1.2018.AZ-22 Wrocław, dnia lipca 2018 r.

Pani
Beata Pona
Wójt Gminy Niechlów 
ul. Głogowska 31 
56-215 Niechlów

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych z dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację zadania dotyczącego zapewnienia przez Gminę Niechlów 

nieokreślonym imiennie rodzinom repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich lokali mieszkalnych, jako zadania z zakresu 

administracji rządowej, wykonywanego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 ze zm.), zgodnie z Porozumieniem nr 3/R/2017 

z dnia 4 sieipnia 2017 r.

Kontrolę przeprowadził w trybie uproszczonym, na podstawie Zarządzenia Wojewody 

Dolnośląskiego Nr 46 z dnia 30 stycznia 2018 r., zmienionego Zarządzeniem Wojewody 

nr 81 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz upoważnień z dnia 30 stycznia 2018 r. nr 76 i 77 w Gminie 

Niechlów w dniu 2 lutego 2018 r., zespół kontrolerów w składzie Anna Zatońska -  inspektor 

wojewódzki -  oraz Katarzyna Bieńko -  inspektor wojewódzki.

Kontrolą objęto okres od dnia 2 marca 2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i udzielali wyjaśnień:

1. Pani Beata Pona -  Wójt Gminy Niechlów,

2. Pani Wioleta Stupnicka-Cencora -  Sekretarz Gminy Niechlów,

3. Pan Marcin Jóźwiak - Kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego w Urzędzie 

Gminy Niechlów.
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Ponadto Pan Marcin Jóźwiak - Kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego w Urzędzie 

Gminy Niechlów udzielał wyjaśnień w trakcie oględzin lokali mieszkalnych objętych 

Porozumieniem nr 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.

W dniu 4 stycznia 2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęło pismo z dnia 3 stycznia 2017 r. podpisane 

przez Panią Ewę Pietrowiak, Przewodniczącą Rady Gminy Niechlów.

W piśmie wnioskowano o „pilne przeprowadzenie kontroli dotyczącej zadania 

inwestycyjnego: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj -  Adaptacji obiektu na 

budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami dla repatriantów Lipowiec 17, 

dz. Nr 115/2 oraz Siciny 78, dz. Nr 897/7 i Siciny 74 dz. Nr 897/3.” Pani Ewa Pietrowiak 

zawiadomiła, że w dniu 2 stycznia 2018 r. wraz z przewodniczącym komisji rewizyjnej 

Gminy Niechlów przeprowadziła oględziny w budynkach objętych w/w Porozumieniem 

i poinformowała, że realizacja zadania nie została zakończona: „inwestycje nie zostały 

zakończone, zaangażowanie prac w zastanym etapie znajdują się w początkowej fazie, 

natomiast środki finansowe na to zadanie należało wypłacić do końca 2017 r.” Ponadto 

podała informację, iż istnieje podejrzenie, że prace adaptacyjne są wykonywane bez 

stosowych zezwoleń budowlanych.

(dowód: akta kontroli, str. 7)

W związku z powyższym, wystosowano do Pani Beaty Pona - Wójta Gminy Niechlów pismo 

nr ZP-ZS.3122.57.2017.EZ z dnia 8 stycznia 2018 r. z prośbą o ustosunkowanie się do 

powyższych zarzutów oraz o przekazanie informacji o stanie zaawansowania realizacji 

zadania, o którym mowa w Porozumieniu nr 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. na dzień 

31 grudnia 2017 r.

(dowód: akta kontroli, str. 10)

Dodatkowo w dniu 8 stycznia 2018 r. sporządzono pismo do Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Nadzoru Budowlanego z prośbą o przeprowadzenie kontroli na nieruchomościach objętych 

Porozumieniem.

(dowód: akta kontroli, str. 11)
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W dniu 9 stycznia 2018 r., do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW we 

Wrocławiu wpłynęło pismo Pani Wójt Gminy Niechlów - Beaty Pona z dnia 8 stycznia 

2018 r., w którym ustosunkowała się do zarzutów Pani Ewy Pietrowiak, oświadczając, że 

inwestycje realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, a prace 

remontowe wykonywane w ramach zadania w miejscowości Lipowiec nr 17B realizowane 

były na podstawie zgłoszenia robót budowalnych niewymagąjących pozwolenia na budowę 

z dnia 22 listopada 2017 r., na które Starosta Górowski w wymaganym terminie nie wniósł 

sprzeciwu. Ponadto Pani Wójt poinformowała, że w dniu 29 grudnia 2017 r. dokonano 

odbioru lokali mieszkalnych w miejscowości Siciny nr 74 i Siciny nr 74C oraz Lipowiec 

nr 17B protokołem odbioru robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru. W wyniku 

przedmiotowej czynności dokonano odbioru wszystkich lokali mieszkalnych, jednakże 

z usterkami, które wykonawca zobowiązał się usunąć do dnia 15 stycznia 2018 r. Dodatkowo 

Pani Beata Pona w w/w piśmie przekazała informację, że aktualnie na nieruchomościach 

objętych Porozumieniem trwają liczne prace porządkowe i naprawcze oraz prace związane 

z zagospodarowaniem terenu wokół posesji.

(dowód: akta kontroli, str. 12 -13)

W dniu 19 stycznia 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło kolejne pismo Pani Wójt Gminy 

Niechlów - Beaty Pona z dnia 19 stycznia 2018 r., w którym Pani Wójt podtrzymuje swoje 

stanowisko zawarte w piśmie z dnia 8 stycznia 2018 r. i dodatkowo informuje, że na mocy 

Porozumienia nr 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zrealizowano i tym samym zapewniono 

repatriantom 15 lokali mieszkalnych w miejscowości: Siciny nr 74, Siciny 74C oraz Lipowiec 

nr 17B zgodnie z terminem przewidzianym w Porozumieniu, (tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.), 

jednakże w wyniku trudności, związanych z końcowym odbiorem zadania (tj. odbiór 

budynków z usterkami), wykonawca ma obowiązek usunąć usterki w terminie do dnia 

26 stycznia 2018 r.

(dowód: akta kontroli, str. 14 -15)

W odniesieniu do powyższych pism Pani Beaty Pona - Wójta Gminy Niechlów, 

w których Strona oświadczyła, że zadanie zostało wykonane, niemniej jednak w związku 

z trudnościami na końcowym etapie realizacji zadania nastąpił odbiór budynków z usterkami, 

a także w odniesieniu do pisma Pani Ewy Pietrowiak (data wpływu do tut. Urzędu 4 stycznia 

2018 r.), z którego wynika, że inwestycje nie zostały zakończone, a prace inwestycyjne 

w zastanym na dzień 2 stycznia 2018 r. etapie znajdowały się w początkowej fazie, biorąc po
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uwagę również informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji zadania, złożonym przez 

Gminę Niechlów w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 31 stycznia 2018 r., 

potwierdzające wykorzystanie dotacji w kwocie 2 463 257,92 zł do dnia 31 stycznia 2017 r. 

(zgodnie z § 3 ust. 2 Porozumienia termin wykorzystania przyznanej dotacji ustalono na dzień 

31 grudnia 2017 roku.), tut. Wydział uznał, że wyjaśnienia udzielone przez Panią Wójt 

Gminy Niechlów -  Beatę Pona wzbudzają wątpliwości co do istoty sprawy i nie pozwalają 

jednoznacznie stwierdzić, czy odbiór budynków z usterkami można było uznać za zadanie 

zrealizowane przez Gminę Niechlów, zgodnie z terminem określonym w Porozumieniu 

nr3/R/2017 z dnia • 4 sierpnia 2017 r., za które Gmina Niechlów dokonała zapłaty 

wykonawcom do końca 2017 r.

(dowód: akta kontroli, str. 18 - 19)

W związku z powyższym w dniu 2 lutego 2018 r. w Gminie Niechlów zespół 

kontrolerów w składzie Anna Zatońska -  inspektor wojewódzki -  oraz Katarzyna Bieńko -  

inspektor wojewódzki, na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 46 z dnia 

30 stycznia 2018 r. oraz upoważnień z dnia 30 stycznia 2018 r. nr 76 i 77, przeprowadził 

kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadania 

dotyczącego zapewnienia nieokreślonym imiennie rodzinom repatriantów z terenu azjatyckiej 

części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lokali mieszkalnych, jako 

zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) zgodnie z Porozumieniem 

nr 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Niechlów dotacji celowej 

z budżetu państwa, zawartym pomiędzy Skarbem Państwa -  Wojewodą Dolnośląskim, 

reprezentowanym przez Wicewojewodę Panem Kamilem Krzysztofem Zielińskim, zwanym 

„Wojewodą”, a Gminą Niechlów reprezentowaną przez Beatę Ponę - Wójta Gminy Niechlów 

z kontrasygnatą Pani Beaty Hałaś -  Skarbnika Gminy Niechlów. Kontrolą objęto okres od 

2 marca 2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

W dniu 2 lutego 2018 r. wpłynęło (drogą mailową) pismo od Pani Ewy Piętrowiak - 

Przewodniczącej Rady Gminy, zawierające w załączeniu zdjęcia obrazujące stan 

zaawansowania realizacji zadania na dzień 2 stycznia 2018 r. Ze zdjęć dołączonych do pisma 

wynika, że praca związana z przygotowaniem mieszkań w miejscowościach Lipowiec nr 17B 

i Siciny nr 74 oraz Siciny nr 74C była w toku. Dodatkowo Pani Ewa Pietrowiak
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poinformowała, że Gmina Niechlów w dniu 29 grudnia 2017 r. zapłaciła wykonawcom 

zadania za usługę, która do dnia 1 lutego 2018 r. nie została wykonana. Ponadto w piśmie 

poruszyła kwestię związaną z podejrzeniem naruszenia przepisów o finansach publicznych 

oraz naruszenia przepisów prawa budowlanego.

(dowód: akta kontroli, str. 314 - 318)

1. Dane wstępne

Zgodnie z art. 21 z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1392 ze zm.) -  (stan prawny na dzień złożenia przez gminę Niechlów 15 wniosków

0 udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny, nieokreślonym imiennie 

repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny), gminie której rada gminy podjęła uchwałę, 

w której zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego nieokreślonemu imiennie 

kandydatowi na repatrianta, udziela się dotacji, która może być przyznana do wysokości 

kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 45 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

1 wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 na terenie danego powiatu 

ogłaszanego przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego 

(tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, udziela się 

dotacji celowej na podstawie Porozumienia zawartego z właściwym wojewodą.

Zgodnie z powyższym w dniu 14 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Niechlów, Pani Beata 

Pona, złożyła do DUW we Wrocławiu 15 wniosków o udzielenie dotacji gminie, która 

zapewniła lokal mieszkalny, nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej 

rodziny wraz z kopią Uchwały Rady Gminy Niechlów z dnia 2 marca 2017 r. 

nr XXX/246/2017 i uzasadnieniem do uchwały. Wnioski dotyczyły 15 lokali mieszkalnych 

ulokowanych w 3 budynkach w miejscowościach: Siciny nr 74 (5 lokali mieszkalnych 

o numeracji: 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5), Siciny 74C (4 lokale mieszkalne o numeracji: 

74C/3, 74C/5, 74C/6, 74C/7) oraz Lipowiec nr 17B (6 lokali mieszkalnych o numeracji: 

17B/1, 17B/3, 17B/4, 17B/5, 17B/6, 17B/7). Po wstępnej analizie wniosków, stwierdzono, że 

przedmiotowe wnioski wymagają uzupełnienia i pismem nr ZP-ZS.3122.57.2017.AW z dnia 

26 kwietnia 2017 r. Gmina Niechlów została zobowiązana do podania szczegółowych 

informacji dotyczących lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla repatriantów. Po złożeniu
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korekty wniosków w dniu 9 maja 2017 r. (data wpływu do urzędu 11 maja 2017 r.), 

stwierdzono, że są prawidłowe i zostały zaakceptowane.

(dowód: akta kontroli, str. 451 - 470)

W związku z powyższym na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku 

o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 ze zm.) oraz § 8 i 9 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania 

w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielenia 

dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie 

wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków 

o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. Nr 229 poz. 2279 ze zm.) w związku 

z Uchwałą Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie 

zaproszenia w ramach repatriacji Rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie 

Gminy Niechlów, zostało sporządzone Porozumienie nr 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. 

pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim, reprezentowanym przez 

Wicewojewodę Panem Kamilem Krzysztofem Zielińskim, zwanym w Porozumieniu 

„Wojewodą”, a Gminą Niechlów, reprezentowaną przez Beatę Pona -  Wójta Gminy 

Niechlów z kontrasygnatą Pani Beaty Hałaś -  Skarbnika Gminy Niechlów, na podstawie 

którego udzielono Gminie Niechlów dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 

2 463 258,00 zł, (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 

pięćdziesiąt osiem złotych). Zgodnie z § 2 ust. 3 w/w Porozumienia wysokość dotacji na 

jeden lokal mieszkalny nie może przekroczyć kwoty 165 690 zł stanowiącej równowartość 

iloczynu 45 m2 powierzchni użytkowej lokalu i kwoty 3 682 zł stanowiącej wysokości 

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 na terenie Gminy Niechlów 

ogłaszanego przez Wojewodę Dolnośląskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.), obowiązującego w dniu złożenia 

wniosku przez Gminę Niechlów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 

z 2017 roku, poz. 1 537).

(dowód: akta kontroli, str. 445 - 450)
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Wysokość przekazanej dotacji na poszczególne lokale mieszkalne przedstawia poniższe 

zestawienie:

Lp.
Nr lokalu, 

powierzchnia
Otrzymana dotacja 

w zł

Lipowiec 17B

1 1, pow 45 m2 165 690,00

2 3, pow 45 m2 165 690,00

3 4, pow 45 m2 165 690,00

4 5, pow 45 m2 165 690,00

5 6, pow 45 m2 165 690,00

6 7, pow 45 m2 165 690,00

Razem 994 140,00

Siciny 74

1 1, pow 45 m2 165 690,00

2 2, pow 45 m2 165 690,00

3 3, pow 45 m2 165 690,00

4 4, pow 45 m2 165 690,00

5 5, pow 45 m2 165 690,00

Razem 828 450,00

Siciny 74C

1 3, pow. 42 m2 154 644,00

2 5, pow. 42 m2 154 644,00

3 6, pow. 45 m2 165 690,00

4 7, pow. 45 m2 165 690,00

Razem 640 668,00

Przedmiotem Porozumienia jest zapewnienie przez Gminę Niechlów na terenie 

miejscowości: Siciny (Siciny nr 74 i Siciny nr 74C) i Lipowiec (Lipowiec nr 17B) 

nieokreślonym imiennie rodzinom repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich — wskazanym przez Departament Obywatelstwa 

i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji -  15 lokali mieszkalnych 

z zasobów komunalnych Gminy Niechlów o powierzchni użytkowej od 42 m2 do 45 m2, 

składających się z od 2 do 3 izb, w tym pokoi i kuchni, lub pokoi z aneksem kuchennym, 

a także przedpokoju i łazienki z wc. Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 Porozumienia lokale 

mieszkalne wyposażone będą w instalację elektryczną, wodno -  kanalizacyjną oraz 

centralnego ogrzewania indywidualną w każdym mieszkaniu. Ponadto w ramach 

Porozumienia Gmina Niechlów zobowiązała się przeznaczyć dotację celową na zapewnienie
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lokali mieszkalnych (przeznaczonych dla rodzin repatriantów), w tym na ich adaptację, 

remont oraz zakup standardowego wyposażenia (pralki, lodówki, kuchni gazowej lub 

elektrycznej, mebli kuchennych, mebli pokojowych) - § 4 ust. 1 Porozumienia.

Gmina Niechlów zgodnie z § 2 ust. 4 Porozumienia zobowiązała się zakończyć zadanie 

w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, natomiast termin wykorzystania przyznanej dotacji 

ustalono na dzień 31 grudnia 2017 roku - § 3 ust. 2.

(dowód: akta kontroli, str. 445 - 450)

2. Ustalenia zespołu kontrolnego

W związku z przeprowadzoną w dniu 2 lutego 2018 r. kontrolą w trybie uproszczonym 

stwierdzono, iż na dzień przeprowadzonych przez zespół kontrolny oględzin (2 lutego 

2018 r.) lokale mieszkalne objęte zapisami Porozumienia 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., 

w tym w budynku Siciny nr 74 (lokale nr: 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5), w budynku Siciny 

nr 74C (lokale nr: 74C/6, 74/7) i Lipowiec nr 17B/1 nie były przygotowane do użytku. 

Wykonawcy w w/w lokalach prowadzili intensywne prace wykończeniowe.

Oględziny wykazały również, że mieszkania w miejscowości Lipowiec nr 17B, w tym nr: 

17B/3, 17B/4, 17B/5, 17B/6, 17B/7, były wyremontowane i wyposażone w armaturę sanitarną 

i biały montaż w łazienkach i toaletach. Ponadto Gmina Niechlów zakupiła do w/w lokali 

mieszkalnych niezbędne wyposażenie (meble, sprzęt RTV i AGD), niemniej jednak 

w większości lokali meble, w tym meble kuchenne nie były zmontowane, a sprzęt AGD nie 

był podłączony.

Dodatkowo lokale mieszkalne w miejscowości Siciny 74C, w tym lokale nr: 74C/3, 74C/5 

były wyremontowane, natomiast nie posiadały niezbędnego wyposażenia (brakowało 

umeblowania i sprzętu RTV i AGD, a w łazienkach odnotowano brak armatury sanitarnej 

i białego montażu).

Zgodnie z § 2 ust. 4 Porozumienia Gmina Niechlów zobowiązała się zakończyć zadanie 

w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

(dowód: akta kontroli, str. 378 - 423)

W związku z powyższym i w odniesieniu do zapewnień Pani Beaty Pona, Wójta Gminy 

Niechlów, zawartych w piśmie z dnia 19 stycznia 2018 r., pismem z dnia 7 lutego 2018 r. 

nr ZP-ZS.431.1.2018.AZ-4 poproszono Panią Wójt Gminy Niechlów o udzielenie wyjaśnień



dlaczego do dnia 2 lutego 2018 r., zadanie nie zostało wykonane. Ponadto poproszono

0 przekazanie stosownych wyjaśnień i dokumentacji:

- informacji nt. aktualnego rozkładu mieszkań w budynkach Lipowiec 17B, Siciny 74 oraz 

Siciny 74C,

- udzielenia wyjaśnień dotyczących prowadzonej przez Gminę Niechlów dokumentacji 

zawierającej błędne określenie numerów lokali mieszkalnych (dot. Lipowiec 17B, Siciny 74

1 Siciny 74C), w związku z czym cała dokumentacja związana z realizacją zadania (umowy, 

aneksy, protokoły, faktury) zawierała błędy w adresach budynków -  niezgodne z zapisami 

Porozumienia, •

- Zestawienie zawierające informacje o aktualnym metrażu każdego lokalu mieszkalnego 

w budynkach Lipowiec 17B, Siciny 74 i Siciny 74C.

(dowód: akta kontroli, str. 320)

W dniu 9 lutego 2018 r. Pani Wójt Gminy Niechlów -  Beata Pona udzieliła odpowiedzi na 

powyższe pismo, tłumacząc przesunięcie terminu realizacji zadania następującymi powodami:

- pogorszenie się warunków pogodowych w drugiej połowie stycznia, które miało 

bezpośredni wpływ na proces technologiczny (dłuższy czas wiązania zapraw, gipsów 

i tynków),

- spadek dostępności wykwalifikowanych pracowników, w wyniku czego nie można było 

zwiększyć obsady kadry wykonawczej,

- niedostępność materiałów niezbędnych do wykonania prac.

Dodatkowo poinformowała, że protokołem z dnia 6 lutego 2018 r. stwierdzono zakończenie 

prac związanych z usunięciem wad w budynku Lipowiec nr 17B oraz powiadomiła, że prace 

związane z adaptacją budynków Siciny nr 74 i Siciny nr 74C są na końcowym etapie.

(dowód: akta kontroli, str. 322-338)

W dniu 21 lutego 2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW wpłynęło 

pismo nr WOP.763.7.2018.III.04.0.1 z dnia 16 lutego 2018 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Budowalnego, będącego odpowiedzią na pismo nr ZP- 

ZS.3122.57.2017.EZ z dnia 8 stycznia 2018 r., zawierające informacje o podjętych przez 

PINB w Górze czynnościach wyjaśniających, pozwalających dokonać wstępną ocenę stanu 

faktycznego sprawy. W tym celu w dniach 1, 5 i 6 lutego 2018 r., dokonano oględzin na 

miejscu, w trakcie których skontrolowano prowadzone roboty budowlane przedmiotowych



nieruchomości, a także dokumentację prawno-techniczną wytworzoną w trakcie procesu 

budowlanego. Przekazane pismo zawiera również informację, że dla budynku Lipowiec 17 

(poprawna numeracja Lipowiec 17B) PINB w Górze przeprowadził stosowne postępowanie 

administracyjne, w wyniku którego, udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektu na 

podstawie decyzji ni' 279/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Ponadto stwierdzono, że roboty 

budowlane związane z budynkiem w Lipowcu 17 (poprawna numeracji Lipowiec 17B) 

zostały zakończone, natomiast roboty dotyczące budynków w Sicinach 74 (poprawna 

numeracja Siciny 74C) i 78 (poprawna numeracja Siciny 74) są w trakcie realizacji. 

Dodatkowo poinformowano, że-analiza zebranego materiału dowodowego jednoznacznie 

wykluczyła występowanie okoliczności wynikających z przepisów Rozdziału 5 Budowa 

i oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. -  stanowiących podstawę do stwierdzenia 

samowolnej czy też istotnie naruszającej warunki pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

realizacji ww. inwestycji. Do w/w pisma Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego przedłożył skany pisma PINB w Górze nr PINB.4300.1.15.2018 z dnia 12 

lutego 2018 r. wraz z załączonymi protokołami oraz spisami dokumentów.

(dowód: akta kontroli, str. 344 - 376)

W związku z wykazywanym przez Panią Ewę Pietrowiak -  Przewodniczącą Rady 

Gminy Niechlów w piśmie z dnia 2 lutego 2018 r. naruszeniem przepisów o finansach 

publicznych i koniecznością dokonania oceny okoliczności sprawy pod kątem ewentualnego 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w oparciu o zapisy art. 53 ustawy o kontroli 

w administracji rządowej (Dz.U. 2011 Nr 185, poz. 1092), przedmiotowa kontrola w trybie 

uproszczonym została przekwalifikowana na tryb zwykły, o czym Gmina Niechlów została 

poinformowana pismem nr ZP-ZS.431.1.2018.AZ-7 z dnia 28 lutego 2018 r.

(dowód: akta kontroli, str. 377 i str. 427)

Zespół kontrolny w składzie Anna Zatońska -  inspektor wojewódzki oraz Katarzyna 

Bieńko -  inspektor wojewódzki na podstawie materiału dowodowego, zebranego w trakcie 

oględzin kontrolnych z dnia 2 lutego 2018 r. sporządził „Notatkę zespołu kontrolnego 

z oględzin przeprowadzonych w dniu 2 lutego 2018 r. w Gminie Niechlów” z dnia 27 lutego 

2018 r., zawierającą szczegółowy opis stanu faktycznego każdego lokalu mieszkalnego
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w budynkach Lipowiec 17B, Siciny 74 i Siciny 74C. Dokument został przesłany drogą

elektroniczną Gminie Niechlów w dniu 2 marca 2018 r. z prośbą o akceptację. W dniu

5 marca 2018 r. Gmina Niechlów przesłała zaakceptowaną notatkę z oględzin, podpisaną 

przez przedstawiciela Urzędu Gminy Niechlów, Pana Marcina Jóźwiaka -  Kierownika 

Referatu Inwestycyj no-Technicznego.

(dowód: akta kontroli, str. 378 -  423 i 431 - 433)

W nawiązaniu do pisma nr WOP.763.7.2018.III.04.0.1 z dnia 16 lutego 2018 r.

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wydział Zdrowia 

i Polityki Społecznej DUW w dniu 1 marca 2018 r. wystosował pismo do DWINB z prośbą 

o przekazanie kopi decyzji nr 279/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. udzielającej pozwolenia na 

użytkowanie budynku mieszkalnego Lipowiec 17 (poprawna numeracja Lipowiec 17B) oraz 

o udzielenie informacji, czy Gmina Niechlów wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia 

na użytkowanie budynków w miejscowości Siciny 74 i Siciny 74C.

(dowód: akta kontroli, str. 428)

W odpowiedzi na powyższe, w dniu 22 marca 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo 

Dolnośląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WOP.763.7.2018.III.04.0.2 z dnia 

19 marca 2018 r., zawierające w załączeniu stosowną decyzję, a także kopię pisma z PINB 

w Górze nr PINB.4300.1.19.2018 z dnia 8 marca 2018 r. informujące, że Gmina Niechlów nie 

występowała do PINB w Górze z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 

budynków w miejscowości Siciny 78 (poprawna numeracja Siciny 74) i Siciny 74 (poprawna 

numeracja Siciny 74C), ponieważ inwestor w przedmiotowej sprawie prowadzi roboty 

remontowo-budowlane na podstawie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę, na które Starosta Górowski w ustawowym terminie nie zgłosił 

sprzeciwu, stąd też inwestor nie jest zobligowany do zawiadomienia o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót remontowo-budowlanych i ich zakończenia z zamiarem przystąpienia do 

użytkowania.

(dowód: akta kontroli, str. 439 - 444)
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3. Uwagi końcowe

W toku prowadzonych przez zespół kontrolny czynności sprawdzających w trybie 

uproszczonym, następnie w trybie zwykłym, zgromadzono dokumenty, stanowiące obszerny 

materiał dowodowy w sprawie, będący podstawą do poniższych ustaleń.

Za stwierdzone w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym uchybienia i nieprawidłowości 

odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Niechlów, Pani Beata Pona w całości, jako organ 

wykonawczy, reprezentujący Gminę na zewnątrz.

W związku z powyższym oraz w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się:

1. W odniesieniu do zarzutów przedstawionych w piśmie z dnia 3 stycznia 2017 r., które 

wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 4 stycznia 2018 r., podpisanego przez Panią Ewę 

Pietrowiak, Przewodniczącą Rady Gminy Niechlów:

a) Organ kontrolujący stwierdził, że na dzień przeprowadzonych przez zespól kontrolny 

oględzin na terenie nieruchomości objętych zapisami Porozumienia 3/R/2017 z dnia 

4 sierpnia 2017 r. (tj. 2 lutego 2018 r.), lokale mieszkalne, w tym w budynku Siciny nr 74 

(lokale nr: 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5), w budynku Siciny nr 74C (lokale nr: 74C/6, 74/7) 

i Lipowiec nr 17B/1 nie były przygotowane do użytku. Wykonawcy w w/w lokalach 

prowadzili intensywne prace wykończeniowe.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Porozumienia Gmina Niechlów zobowiązała się zakończyć zadanie 

w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

b) Organ kontrolujący wykluczył możliwość wystąpienia okoliczności wynikających 

z przepisów Rozdziału 5 Budowa i oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) -  

stanowiących podstawę do stwierdzenia samowolnej, czy też istotnie naruszającej 

warunki pozwolenia na budowę lub zgłoszenia realizacji ww. inwestycji. Na podstawie 

dokumentacji przedłożonej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (Dolnośląski 

Inspektor Nadzoru Budowlanego), w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze w dniach 1, 5 i 6 lutego 2018 r. ustalono, że 

w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do stwierdzenia, że działania inwestora 

naruszają przepisy Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego podczas oględzin
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nie potwierdził wykonywania przez inwestora robót remontowo-budowlanych 

w warunkach samowoli budowlanej, które wykonane i prowadzone -  kontynuowane są 

zgodnie i na podstawie pozwoleń na budowę i zgłoszeń.

2. W odniesieniu do prawidłowości realizacji zadania dotyczącego zapewnienia 

nieokreślonym imiennie rodzinom repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 15 lokali mieszkalnych, jako zadania 

z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 ze zm.), zgodnie z Porozumieniem 

nr3/R/2017 z dnia 4 sieipnia 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Niechlów dotacji 

celowej z budżetu państwa:

Ustalenia organu kontrolującego:

a) Organ kontrolujący ustalił, że na dzień przeprowadzenia przez zespół kontrolny oględzin, 

tj. 2 lutego 2018 r. lokale mieszkalne objęte zapisami Porozumienia nr 3/R/2017 z dnia 

4 sierpnia 2017 r., w tym w budynku Siciny nr 74 (lokale nr: 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5), 

w budynku Siciny nr 74C (lokale nr: 74C/6, 74/7) i Lipowiec nr 17B/1 nie były 

przygotowane do użytku. Wykonawcy w w/w lokalach prowadzili intensywne prace 

wykończeniowe. Pozostałe lokale mieszkalne, w tym w miejscowości Lipowiec nr 17B 

(17B/3, 17B/4, 17B/5, 17B/6, 17B/7), były wyremontowane i wyposażone w armaturę 

sanitarną i biały montaż w łazienkach i toaletach. Ponadto Gmina Niechlów zakupiła do 

w/w lokali mieszkalnych niezbędne wyposażenie (meble, sprzęt RTV i AGD), niemniej 

jednak w większości lokali meble, w tym meble kuchenne nie były zmontowane, a sprzęt 

AGD nie był podłączony.

Dodatkowo lokale mieszkalne w miejscowości Siciny 74C, w tym lokale nr: 74C/3, 74C/5 

były wyremontowane, natomiast nie posiadały niezbędnego wyposażenia (brakowało 

umeblowania i sprzętu RTV i AGD, a w łazienkach odnotowano brak armatury sanitarnej 

i białego montażu).

W odniesieniu do powyższego organ kontrolujący stwierdził, że na dzień 

przeprowadzenia oględzin żaden lokal mieszkalny objęty zapisami Porozumienia nie 

spełniał wymogów wykazanych w § 1 ust. 1 Porozumienia.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Porozumienia Gmina Niechlów zobowiązała się zakończyć zadanie 

w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.
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b) Organ kontrolujący stwierdził, że na podstawie informacji uzyskanej w piśmie 

PINB.4300.1.15.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Gmina Niechlów prowadziła remont 

nieruchomości objętych w/w Porozumieniem na podstawie:

- zgłoszeń robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, jak również 

pozwolenia na budowę (Lipowiec 17B),

- zgłoszeń robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę (Siciny 74 

i Siciny 74C).

Ponadto PINB w Górze poinformował, że inwestor (Gmina Niechlów) uzyskał Decyzję 

Starosty Górowskiego nr BD-Ol/18-z dnia 12 stycznia 2018 r. zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę obejmującą, cyt.: „Przebudowy i zmiany 

sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek wielorodzinny 

w ramach inwestycji pn. „Adaptacja obiektu na budynek mieszkalny wielorodzinny 

z mieszkaniami dla repatriantów” w Lipowcu 17 (poprawna numeracja Lipowiec 17B), 

dz. nr 115/2, gm. Niechlów. Powyższa decyzja stała się prawomocna w dniu 15 stycznia 

2018 r.

Należy zauważyć, że w celu możliwości realizacji inwestycji w miejscowości Lipowiec 

nr 17, inwestor złożył w dniu 16 stycznia 2018 r. zawiadomienie o rozpoczęciu budowy 

z wymaganymi załącznikami, a następnie w dniu 25 stycznia 2018 r. zawiadomienie 

o zakończeniu budowy i wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

(dowód: akta kontroli, str. 349)

c) Oględziny zespołu kontrolującego wykazały, że na dzień 2 lutego 2018 r. lokal 

mieszkalny Lipowiec nr 17B/1 nie był przygotowany do użytku, a wykonawca w w/w 

lokalu prowadził intensywne prace wykończeniowe.

W związku z powyższym organ kontrolujący stwierdził, że inwestor złożył wniosek do 

PINB w Górze o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w dniu (25 stycznia 2018 r.), gdy 

inwestycja nie była zakończona, a na miejscu trwały prace remontowo-budowlane.

d) Dodatkowo organ kontrolujący stwierdził, że prace związane z realizacją inwestycji dot. 

adaptacji obiektu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami dla repatriantów 

w Lipowcu 17 (poprawna numeracja Lipowiec 17B), dz. nr 115/2, stanowiące podstawę 

zapisów Porozumienia, mogły być wykonywane po uzyskaniu przez inwestora 

pozwolenia na budowę i złożeniu zawiadomienia o rozpoczęciu budowy.
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W przedmiotowej sprawie powyższe czynności mogły być wykonywane w okresie od 

16 stycznia 2018 r. do 25 stycznia 2018 r. Z dokumentacji sprawy wynika, że wykonawca 

wykonywał roboty budowlano-montażowe, dotyczące adaptacji obiektu na budynek 

mieszkalny z mieszkaniami dla repatriantów, przed datą uzyskania stosownego 

pozwolenia na budowę, a działania wykonawcy, zostały zaakceptowane przez inwestora 

sporządzonym Protokołem końcowym odbioru robót z dnia 29 grudnia 2017 r.

(dowód: akta kontroli, str. 49 i 349)

e) Czynności sprawdzające wykazały, że inwestor zapłacił wykonawcy robót remontowo 

budowlanych (Firmie Budowlanej, Andrzej Bosy) za roboty budowlano-montażowe 

związane z adaptacją obiektu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami dla 

repatriantów, które były realizowane bez wydania przez PINB w Górze pozwolenia na 

budowę. Dotacja została wypłacona wykonawcy na podstawie umowy nr 160/2017 z dnia 

2 listopada 2018 r., po dokonaniu częściowego odbioru robót (Protokół z dnia 22 grudnia 

2017 r.) i końcowego odbioru robót, stwierdzającego wady przy robotach budowlano- 

montażowych (Protokół z dnia 29 grudnia 2017 r. z załącznikami) w dwóch transzach po 

441 819,90 zł, łącznie 883 639,80 zł (Faktura nr FS 50/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., - 

operacji zapłaty dokonano w dniu 22 grudnia 2017 r. i Faktura nr FS 51/2017 zł - operacji 

zapłaty dokonano w dniu 29 grudnia 2017 r.)

(dowód: akta kontroli, str. 32, 46 - 55)

f) W odniesieniu do inwestycji realizowanych w miejscowości Siciny nr 74 i 74C, organ 

kontrolujący stwierdził, że na dzień dokonanych oględzin, tj. 2 lutego 2018 r. wykonawca 

prowadził intensywne prace remontowo-budowlane, w tym we wszystkich lokalach 

mieszkalnych budynku Siciny nr 74 oraz w 2 lokalach mieszkalnych budynku Siciny 

nr 74C, czyli w 7 z 9 lokali mieszkalnych realizowanych w ramach Porozumienia 

w miejscowości Siciny.

g) Na podstawie zebranego materiału dowodowego stwierdzono, że inwestor (Gmina 

Niechlów) zapłacił wykonawcy (Firmie MIKOLUK -  BUDOWNICTWO I ZABYTKI):
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- na podstawie umowy nr 161/2017 z dnia 24 października 2018 r. (dot. budynku Siciny 

nr 74), po dokonaniu częściowego odbioru robót (Protokół z dnia 13 grudnia 2017 r.) 

i końcowego odbioru robót, stwierdzającego wady przy robotach budowlano- 

montażowych (Protokół z dnia 29 grudnia 2017 r. z załącznikami) w dwóch transzach po 

369 332,50 zł, łącznie 738 665,00 zł (Faktura nr 01/12/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r., - 

operacji zapłaty dokonano w dniu 14 grudnia 2017 r. i Faktura nr 04/12/2017 z dnia 

29 grudnia 2017 r. - operacji zapłaty dokonano w dniu 29 grudnia 2017 r.). Należy 

zauważyć, że dotacja w wysokości 738 665,00 zł -  stanowiąca łączną kwotę brutto 

wynikającą z zapisów umowy nr 161/2017 z dnia 24 października 2018 r.) została 

wypłacona wykonawcy w całości za częściowo wykonane zadanie.

(dowód: akta kontroli, str. 69-79, 130 - 140)

- na podstawie umowy nr 162/2017 z dnia 24 października 2018 r. (dot. budynku Siciny 

nr 74C), po dokonaniu końcowego odbioru robót, stwierdzającego wady przy robotach 

budowlano-montażowych (Protokół z dnia 29 grudnia 2017 r. z załącznikami) kwotę 

590 932,00 zł (Faktura nr 05/12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. - operacji zapłaty 

dokonano w dniu 29 grudnia 2017 r.). Należy zauważyć, że dotacja w wysokości 

590 932,00 zł -  stanowiąca łączną kwotę brutto wynikającą z zapisów umowy 

nr 162/2017 z dnia 24 października 2018 r. została wypłacona wykonawcy w całości za 

częściowo wykonane zadanie.

(dowód: akta kontroli, str. 154 -171)

h) Czynności sprawdzające wykazały, że inwestor zapłacił wykonawcy odpowiedzialnemu 

za dostawę wyposażenia do budynków mieszkalnych dla repatriantów - Lipowiec 17 

(poprawna numeracja Lipowiec 17B), Siciny 78 (poprawna numeracja Siciny 74) oraz 

Siciny 74 (poprawna numeracja Siciny 74C) Firmie Autoryzowany Dealer Stihl 

Małgorzata Wasilewska za dostawę wyposażenia do w/w budynków, dokonując odbioru 

poprawności działania wyposażenia do budynków mieszkalnych z mieszkaniami dla 

repatriantów:

- Protokół z dnia 29 grudnia 2017 r. -  dla budynku Lipowiec 17,

- Protokół z dnia 29 grudnia 2017 r. -  dla budynku Siciny 78,

- Protokół z dnia 29 grudnia 2017 r. -  dla budynku Siciny 74

W powyższych protokołach inwestor dokonał odbioru bez uwag.
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Zapłatę za realizację zadań dokonano w dniu 29 grudnia 2017 r.

- Faktura VAT nr 741/MAG/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dot. dostawy wyposażenia 

budynku Lipowiec 17 na kwotę 89 593,80 zł;

- Faktura VAT nr 743/MAG/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dot. zakupu

Radioodtwarzaczy CD do budynku Lipowiec 17 na kwotę 2 371,86 zł;

- Faktura VAT nr 740/MAG/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dot. dostawy wyposażenia 

budynku Siciny 78 na kwotę 88 574,50 zł;

- Faktura VAT nr 745/MAG/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dot. zakupu

Radioodtwarzaczy CD do budynku Siciny 78 na kwotę 1 976,50 zł;

- Faktura VAT 742/MAG/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dot. dostawy wyposażenia 

budynku Siciny 74 na kwotę 65 923,20 zł;

- Faktura VAT nr 744/MAG/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dot. zakupu

Radioodtwarzaczy do budynku Siciny 74 na kwotę 1 581,26 zł.

Organ Kontrolujący zauważył, że umowy sporządzone pomiędzy Gminą Niechlów, 

a Firmą Autoryzowany Dealer Stihl Małgorzata Wasilewska:

1) Umowa nr 218/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Lipowiec 17)

2) Umowa nr 219/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Siciny 78)

3) Umowa nr 220/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Siciny 74)

dotyczyły dostarczenia sprzętu do budynków, a także dokonania rozładunku

dostarczonego sprzętu, jego wniesienia oraz montażu, instalacji i rozruchu (§ 3 w/w 

umów).

Zgodnie z aneksami sporządzonymi do powyższych umów (Aneks nr 1 do umowy 

nr 218/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., Aneks nr 1 do umowy nr 219/2017 z dnia 

18 grudnia 2017 r. i Aneks nr 1 do umowy nr 220/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.), termin 

wykonania montażu, instalacji i rozruchu sprzętu miał nastąpić do dnia 31 stycznia 

2018 r.)

Na podstawie przeprowadzonych oględzin kontrolnych oraz w oparciu o zebrany materiał 

dowodowy, organ kontrolny stwierdził, że Gmina Niechlów faktycznie dokonała zakupu 

wyposażenia do 15 lokali mieszkalnych dla repatriantów, niemniej jednak zakupiony 

sprzęt (lodówki, pralki, kuchenki) nie został zamontowany i nie dokonano jego instalacji 

oraz rozruchu. Wyklucza to więc realizację przez wykonawcę wszystkich zapisów 

umowy. Należy zauważyć, że inwestor zapłacił wykonawcy w całości za częściowo 

wykonane zadanie.

(dowód: akta kontroli, str. 56-68, 141-153, 172-184)
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i) Zgodnie z przedstawionymi fakturami dotyczącymi rozliczenia zadania, organ kontrolny 

stwierdził, że Gmina Niechlów dokonała przesunięć w obrębie kwot dotacji przyznanej na 

dany lokal mieszkalny, co obrazuje poniższe zestawienie:

Nr lokalu, 
powierzchnia

Otrzymana 
dotacja 

w zł

Rodzaj
zamówienia

Dotacja 
rozliczona 

w zł
Nr faktury Wyposażenie

lokalu nr faktury

Łączna kwota 
wydana na 

lokal 
(remont+ 

wyposażenie)

Różnica dotacji i kwoty 
wydanej na lokal

Lipowiec 17B

1 1, pow 45 m2 165 690,00 147 273,30 89 593,80 741/MAG/2017 162 600,91 3 089,09

2 3, pow 45 m2 165 690,00 147 273,30 2 371,86 743/MAG/2017 162 600,91 3 089,09

3 4, pow 45 m2 165 690,00 147 273,30 Razem 162 600,91 3 089,09

4 5, pow 45 m2 165 690,00
roboty

budowlane 147 273,30
FS50/2017
FS51/2017 91 965,66 162 600,91 3 089,09

5 6, pow 45 m2 165 690,00 147 273,30

śr. na lokal = 
wyposażenie/ 
6 lokali 162 600,91 3 089,09

6 7, pow 45 m2 165 690,00 147 273,30
mieszkalnych 
15 327,61 162 600,91 3 089,09

Razem 994 140,00 883 639,80 975 605,46 18 534,54

Siciny 74

1 1, pow 45 m2 165 690,00 147 733,00 1976,50 745/MAG/2017 165 843,20 -153,20

2 2, pow 45 m2 165 690,00 147 733,00 88 574,50 740/MAG/2017 165 843,20 -153,20

3 3, pow 45 m2 165 690,00 147 733,00 Razem 165 843,20 -153,20

4 4, pow 45 m2 165 690,00
roboty

budowlane 147 733,00
01/12/2017
04/12/2017 90 551,00 165 843,20 -153,20

5 5, pow 45 m2 165 690,00 147 733,00

śr. na lokal= 
wyposażenie/ 
5 lokali 
mieszkalnych 
18 110,20 165 843,20 -153,20

Razem 828 450,00 738 665,00 829 216,00 -766,00

Siciny 74C

3 3, pow. 42m2 154 644,00 142 638,80 65 923,20 742/MAG/2017 159 514,92 -4 870,91

5 5, pow. 42m2 154 644,00 roboty 142 638,80
05/12/2017

1 581,26 744/MAG/2017 159 514,92 -4 870,91

6 6, pow. 45m2 165 690,00
budowlane

152 827,20 Razem 169 703,32 -4 013,32

7 7, pow. 45m2 165 690,00 152 827,20 67 504,46 169 703,32 -4 013,32

Razem 640 668,00 590 932,00

Śr. na lokal= 
wyposażenie/ 
4lokale 
mieszkalne 
16 876,12 -17 768,46

(dowód: akta kontroli, str. 18-19)

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Niechlów gospodarowała dotacją niezgodnie 

z ustaleniami Porozumienia nr 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., w którym to w § 2 ust. 2 

zostały ustalone kwoty dotacji z wyszczególnieniem na każdy lokal mieszkalny. Natomiast 

zapis § 2 ust. 3 Porozumienia mówi o tym, że wysokość dotacji na jeden lokal mieszkalny nie 

może przekroczyć kwoty 165 690,00 zł, stanowiącej równowartość iloczynu 45 m2

18



powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu 

odtworzenia 1 m2 na terenie danego powiatu ogłaszanego przez wojewodę na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.), 

obowiązującego w dniu złożenia przez Gminę Niechlów wniosku.

Sumując kwoty dotacji wydanej na poszczególne lokale mieszkalne i w konsekwencji na 

poszczególne budynki, zauważyć można, że na budynek Lipowiec 17B Gmina Niechlów nie 

wykorzystała dotacji w kwocie 18 534,54 zł, natomiast przy realizacji zadania w obrębie 

budynku Siciny 74, wydatkowano dotację w nadmiernej wysokości równej 766,00 zł, także 

przy realizacji zadania w obrębie budynku Siciny 74C wydatkowano dotację w nadmiernej 

wysokości stanowiącej kwotę 17 768,46 zł.

j)  Gmina Niechlów na etapie przygotowania procedury przetargowej prowadziła 

dokumentację zawierającą błędne określenie numerów lokali mieszkalnych. W związku 

z powyższym cała dokumentacja związana z realizacją zadania (umowy, aneksy, 

protokoły, faktury) zawierała błędy w adresach budynków -  niezgodne z zapisami 

Porozumienia. W piśmie z dnia 9 lutego 2018 r. Gmina Niechlów poinformowała, że 

określając nr lokali mieszkalnych „zasugerowano się informacjami o działkach 

zapisanymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Górze.” W załączeniu do pisma Gmina Niechlów przekazała wydruk dot. 

numeracji budynków ze strony internetowej https://gora.geoportal2.pl.

(dowód: akta kontroli, str. 322 - 323 i 327 - 330)

k) Gmina Niechlów we wnioskach z dnia 14 kwietnia 2017 roku (skorygowanych pismem 

z dnia 9 maja 2017 roku) o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny 

nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny, podała dane 

dotyczące rozkładu pomieszczeń w lokalach mieszkalnych objętych zadaniem, które 

w trakcie kontroli okazały się niezgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli, str. 445 -  446, 333 -  335, 382-421)
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Poniżej przedstawiono zestawienie rozkładu lokali mieszkalnych, zawierające informacje nt. 

rozbieżności, które stwierdzono w trakcie oględzin zespołu kontrolnego.

Dane dotyczące rozkładu lokali mieszkalnych

Na etapie złożenia wniosku 
i podpisania porozumienia

Na etapie przeprowadzonych 
oględzin

Czy zaistniały 
rozbieżności?

Lipowiec 17B 1 17B/1

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

2 izby, pokój, kuchnia, łazienka 
z wc oraz przedpokój

TAK

2 17B/3

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój i łazienka 
z wc

NIE

3 17B/4

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój, łazienka 
i osobne wc

TAK

4 17B/5

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

2 izby, w tym 2 pokoje, z czego 
jeden z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc i przedpokój

TAK

5 17B/6

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

2 izby, w tym 2 pokoje, z czego 
jeden z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc, przedpokój

TAK

6 17B/7

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

2 izby, w tym 2 pokoje, z czego 
jeden z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc oraz garderoba

TAK

Siciny 74 1 74/1

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

3 izby, w tym 2 pokoje, salon 
z aneksem kuchennym, łazienka 
z wc i przedpokój

TAK

2 74/2

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

4 izby, w tym 3 pokoje, pokój 
z aneksem kuchennym, łazienka 
z wc i przedpokój

TAK

3 74/3

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

NIE

4 74/4

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

3 izby, w tym 2 pokoje, salon 
z aneksem kuchennym, łazienka 
z wc i przedpokój

TAK

5 74/5

3 izby, w tym 2 pokoje 
i kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

2 izby, w tym 2 pokoje, z czego 
jeden z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc i przedpokój

TAK

Siciny 74C 1 74C/3

2 izby, w tym pokój, salon 
z aneksem kuchennym, 
przedpokój i łazienka z wc

2 izby, w tym pokój, salon 
z aneksem kuchennym, 
przedpokój i łazienka z wc

NIE

2 74C/5

2 izby, w tym pokój, salon 
z aneksem kuchennym, 
przedpokój i łazienka z wc

2 izby, w tym pokój, salon 
z aneksem kuchennym, 
przedpokój i łazienka z wc

NIE

3 74C/6

3 izby, w tym 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

2 izby, w tym salon z aneksem 
kuchennym, pokój, łazienka 
z wc i przedpokój

TAK

4 74C/7

3 izby, w tym 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój 
i łazienka z wc

3 izby, w tym 2 pokoje, pokój 
z aneksem kuchennym, 
przedpokój i łazienka z wc

TAK

1) Ponadto w w/w wnioskach Gmina Niechlów podała metraż lokali mieszkalnych

w wysokości od 42 m2 do 45 m2, który trakcie kontroli okazał się niezgodny ze stanem 

faktycznym.

(dowód: akta kontroli, str. 445 -  446, 324-326)
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Poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, zawierające 

informacje nt. rozbieżności, które stwierdzono w trakcie oględzin zespołu kontrolnego i po 

uzyskaniu z Gminy Niechlów wyjaśnień do pisma nr ZP-ZS.431.1.2018.AZ-4 z dnia 7 lutego 

2018 r.

Dane dotyczące powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Na etapie złożenia 

wniosku 
i podpisania 

porozumienia

Na etapie 
przeprowadzonych 

oględzin

Czy zaistniały 
rozbieżności?

Lipowiec 17B 1 17B/1 45 m2 45,01 m2 NIE

2 17B/3 45 m2 46,28 m2 TAK

3 17B/4 45 m2 45,48 m2 TAK

4 17B/5 45 m2 47,28 m2 TAK

5 17B/6 45 m2 48,92 m2 TAK

6 17B/7 45 m2 52,60 m2 TAK

Siciny 74 1 74/1 45 m2 53,61 m2 TAK

2 74/2 45 m2 70,07 m2 TAK

3 74/3 45 m2 45,87 m2 TAK

4 74/4 45 m2 60,57 m2 TAK

5 74/5 45 m2 56,22 m2 TAK

Siciny 74C 1 74C/3 42 m2 42,20 m2 TAK

2 74C/5 42 m2 42,25 m2 TAK

3 74C/6 45 m2 45,50 m2 TAK

4 74C/7 45 m2 52,00 m2 TAK

4. Podsumowanie

Kontrola realizacji przedmiotowego zadania wykazała, że Gmina Niechlów nie 

wywiązała się z zapisów Porozumienia nr 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., w tym zapisów:

- § 2 ust. 4 Porozumienia, w którym Gmina Niechlów zobowiązała się zakończyć zadanie 

w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, co za tym idzie nie zapewniono 15 lokali 

mieszkalnych dla rodzin repatriantów w wymaganym terminie (na dzień przeprowadzonych 

oględzin kontrolnych żaden lokal mieszkalny nie spełniał wymogów zawartych 

w Porozumieniu nr 3/R/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., tym samym zadanie nie zostało 

wykonane).

- § 4 ust. 2 Porozumienia, w którym Gmina Niechlów zobowiązała się do racjonalnego 

i oszczędnego gospodarowania przekazanymi środkami, natomiast czynności kontrolne 

wykazały, że środki z dotacji były wypłacane wykonawcom za wykonanie robót budowlano-
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remontowych, pomimo braku wymaganego zezwolenia na budowę (w przypadku budynku 

Lipowiec 17B), a także pomimo wykonania częściowo zapisów umowy (w przypadku 

budynków Siciny 74 i Siciny 74C) oraz pomimo wykonania częściowo zapisów umów 

zawartych z wykonawcą świadczącym usługi dotyczące dostawy wyposażenia i jego 

instalacji. Zgodnie z zapisem art. 168 ust. 4 ustaw}' o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2077) wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, 

na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza 

wykorzystania dotacji. W odniesieniu do powyższego organ kontrolny stwierdził, że Gmina 

Niechlów naruszyła przepis art. 168 ust. 4 w/w ustawy ponieważ wypłaciła dotację wszystkim 

wykonawcom w całości za częściową realizację zadania.

- § 2 ust. 2 lit a) -  o) oraz § 2 ust. 3 Porozumienia, w którym określono wartość dotacji na 

każdy lokal mieszkalny. Kontrola zadania wykazała, że na budynek Lipowiec 17B Gmina 

Niechlów nie wykorzystała dotacji w kwocie 18 534,54 zł, środki te nie zostały zwrócone na 

rachunek bankowy DUW -  Wydział Finansów i Budżetu, lecz zostały wykorzystane do 

realizacji zadania w obrębie budynków Siciny 74 (wydatkowano dotację w nadmiernej 

wysokości równej 766,00 zł), Siciny 74C (wydatkowano dotację w nadmiernej wysokości 

stanowiącej kwotę 17 768,46 zł).

- § 1 ust. 1 Porozumienia, w którym określono zarówno rozkład, jak i metraż lokali 

mieszkalnych. Podczas kontroli organ kontrolny stwierdził, że w przedmiotowej kwestii 

nastąpiły rozbieżności pomiędzy zapisami Porozumienia, a stanem faktycznym.

Stwierdzone okoliczności wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

w związku z wydatkowaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (art. 9 pkt 1 ustawy 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 

1311 ze zm.), co zgodnie z art. 53 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, 

poz. 1092) uzasadniało zmianę trybu, w jakim przeprowadzono kontrolę.

Gmina Niechlów wniosła zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego (data 

wpływu pisma do Urzędu -  18 maja 2018 r.), które nie zmieniają negatywnej oceny realizacji 

zadania. W związku z tym na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz zapisu § 6 ust. 3 Porozumienia nr 3/R/2017 z dnia 

4 sierpnia 2017 r. organ wydaje zalecenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia

22



przekazania dotacji, tj. od dnia 6 września 2017 r., w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia 

wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem tj.:

- kwoty 2 463 258,00 zł, (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące 

dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) przekazanej w dniu 6 września 2017 r. plus odsetki,

Po uwzględnieniu dokonanego w dniu 5 stycznia 2018 r. zwrotu dotacji w kwocie 

0,08 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji, łączna kwota dotacji podlegająca zwrotowi wynosi 

2 463 257,92 zł plus odsetki.

Z up. W( ŚLĄSKIEGO

Iwt ¡-Stopa
U

l  ecznej

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Danuta Zawilla
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