
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Jjj maja 2016 r.i !

FB-KF.431.4.2016.EW

Pan

Michał Orman

Wójt Gminy Mysłakowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 23 lutego do 8 marca 2016 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 piet 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

ze zmianami), zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

w składzie:

Wydział Finansów i Budżetu

® Ewa Wrona-Dudzik -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu,

• Łukasz Chawawko -  inspektor wojewódzki, członek zespołu,

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

• Hanna Grafik-Krzymińska -  inspektor wojewódzki, członek zespołu,

• Bożena Fornal -  inspektor wojewódzki, członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach, 

ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice.

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa 

na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Okres objęty kontrolą: 2015 rok.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r. (NK-KE.430.5.2015.MJ). 

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Mysłakowicach pod pozycją nr 3.
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W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Pan Michał Orman -  Wójt Gminy Mysłakowice wybrany w wyborach, które odbyły się 

w dniu 16 listopada 2014 r. -  Zaświadczenie z dnia 27 listopada 2014 r.

Pan Marcin Baran -  Skarbnik -  Główny księgowy budżetu Gminy Mysłakowice powołany 

na stanowisko z dniem 1 stycznia 2015 r. (Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Mysłakowice 

z dnia 30 grudnia 2014 r.).

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli 

pracownicy Gminy, wskazani w wykazie sporządzonym na potrzeby kontroli.

[Dowód akta kontroli str. 17-72]

W 2015 r. Gmina Mysłakowice zawarła z Wojewodą Dolnośląskim 6 umów dotacji 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę 1 330 319,00 zł. Kontrolą objęto 

4 umowy dotacji, na kwotę 1 003 077,00 zł, co stanowi 75,4% łącznej kwoty środków dotacji 

celowej przekazanej Gminie w 2015 r., tj.:

• Umowa nr 92/2015 „Remont mostu w m. Dąbrowica pomiędzy drogami - dz. nr 103 

oraz 96 - etap I [Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.]”,

• Umowa nr 93/2015 „Remont drogi, osiedle Tęcza w Mysłakowicach - dz. nr 958/30, 

958/53, 956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 958/61, 969/5, llOOmb 5000m2 

[Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.]”.

• Umowa m* 111/2015 „Odbudowa mostu w m. Karpniki w ciągu drogi - dz. nr 394, 

ul. Nadbrzeżna [Intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.]”,

• Umowa nr 112/2015 „Przebudowa drogi, Karpniki ul. Nadbrzeżna - dz. nr 394 oraz 

388, 0+000 - 0-500 łan [Intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.]”.

Dotacje na usuwanie skutków klęski żywiołowej na ww. zadania zostały przyznane 

na zasadach ogólnych (art. 128 iistcmy o finansach publicznych), które wskazują, iż kwota 

dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić 

więcej niż 80% kosztów realizacji zadania (...).

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, działalność jednostki w zakresie 

prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie



i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oceniono 

negatywnie.

Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów.

Ujęcie środków dotacji w planie finansowym jednostki.

W ramach zadań objętych kontrolą w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, 

jednostka przedstawiła do kontroli promesę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 

6 lutego 2015 r. (pismo nr DUSKŻiZK-WPJST.864.90.2015) na kwotę 1 100 000,00 zł, 

na dofinansowanie 5 zadań, w tym 4 zadań objętych kontrolą.

W pismach z dnia 31 lipca 2015 r. znak: FB-BP.3111.204.2015.AD oraz z dnia 3 sierpnia 

2015 r. znak: FB-BP.3111.174.2015.AA, Wojewoda Dolnośląski zawiadomił jednostkę, 

iż w związku z decyzjami Ministra Finansów (odpowiednio Nr MF/FG5/002446/2015 z dnia 

24 lipca 2015 r. oraz Nr MF/FG7/002312/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.) zwiększony został 

plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa (na realizację zadań objętych kontrolą), 

w następującej szczegółowości:

Jed n o stk a K lasyfikacja budżetow a
W ysokość 
d o tac ji (zl)

S am orządu
T ery to ria lnego N azw a zadan ia D ział R ozdział P a ra g ra f

Remont mostu w m. Dąbrowica 
pomiędzy drogami - dz. ni4103 oraz 96 - 
etap I [Intensywne opady deszczu oraz 
pow ódź lipiec 2012 r.] 600 60078 2030 225 606,00

Urząd Gminy 
M ysłakowice

Remont drogi, osiedle Tęcza w 
M ysłakowicach - dz. nr 958/30, 958/53, 
956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 
958/61, 969/5, llOOmb 5000m2 
[Intensywne opady deszczu oraz pow ódź  
lipiec 2012 r.] 600 60078 2030 443 070,00
Odbudowa m ostu w  m. K arpniki w  

ciągu drogi - dz. nr 394, ul. N adbrzeżna 
[Intensywne opady deszczu oraz pow ódź  
czeiw iec 2013 r.] 600 60078 6330 96 776,00

Przebudowa drogi, Karpniki ul. 
Nadbrzeżna - dz. nr 394 oraz 388, 
0+000 - 0-500 km  [Intensywne opady 
deszczu oraz pow ódź czerwiec 2013 r.] 600 60078 6330 237 625,00

Suma: 1 003 077,00



Ujęcie dochodów i wydatków w planie finansowym jednostki w zakresie objętego kontrolą zadania ukształtowało się następująco:

Podstawa  
zm iany Planu

Dochody W ydatki
Uwagi

D z. R ozdz. §
P rzed

zm ian ą
Z m iana K w ota  w  z ł D z. R ozdz. §

P rzed
zm ian ą

Z m iana K w ota  w  z ł

Uchwala nr 
III/l 1/14 Rady 

Gminy w 
Mysłakowicach 

z dnia 
30.12.2014 r.

600 60078 2030 0,00 0,00 0,00 600 60078 4270 0,00 0,00 0,00

600 60078 6330 0,00 0,00 0,00 600 60078 6330 0,00 0,00 0,00

Uchwała nr 
V/27/2015 

Rady Gminy w 
Mysłakowicach 

z dnia 
25.02.2015

600 60078 2030 0,00 0,00 0,00 600 60078 4270 0,00 0,00 0,00

600 60078 6330 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 600 60078 6050 0,00 1 460 000,00 1 460 000,00

Uchwała 
nr XI/77/15 
Rady Gminy 
Mysłakowice 

z dnia 
31.08.2015

600 60078 2030 0,00 668 676,00 668 676,00 600 60078 4270 0,00 0,00 0,00

600 60078 6330 1 100 000,00 - 668 676,00 431 324,00 600 60078 6050 1 516 700,00 0,00 1 516 700,00*

*W tym w ramach paragrafu 6050 
przewidziano również wydatki w 
wysokości 56 700,00 na realizację 
zadania nie objętego 
współfinansowaniem ze środków 
budżetu państwa w związku z 
usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych. Kwota 1 460 000,00 
przewidziana na realizację 5 zadań (w 
tym 4 objętych niniejszą kontrolą), 
które były objęte promesą z 6 lutego 
2015 r.



600 60078 4270 0,00 0,00 0,00

Uchwała 
nr X I1/80/15 
Rady Gminy 
Mysłakowice 

z dnia 
24.09.2015

600 60078 2030 668 676,00 0,00 668 676,00

600 60078 4300 3 290,00* 971 000,00** 974 290,00

*Srodki w wysokości 3 290,00 
stanowią wkład własny Gminy na 
zadanie nie objęte dotacją z budżetu 
państwa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.
**Zwiększenie wydatków bieżących o 
środki przesunięte z paragrafu 6050 w 
dziale 60078 oraz o środki wykazane 
uprzednio w innych podziałkach 
klasyfikacji budżetowej w kwocie 
94 300,00 zł.

600 60078 6330 431 324,00 0,00 431 324,00 600 60078 6050 1 516 700,00 - 876 700,00 640 000,00

Zarządzenie 
74/2015 W ójta 

Gminy 
Mysłakowice nr 

z 30.09.2015

600 60078 2030 668 676,00 0,00 668 676,00

600 60078 4270 0,00 971 000,00 971 000,00

600 60078 4300 974 290,00 -971 000,00 3 290,00

Uchwała
600 60078 2030 668 676,00 0,00 668 676,00 600 60078 4270 971 000,00 0,00 971 000,00

nr XIII/84/15 
Rady Gminy 
Mysłakowice 

z dnia 
28.10.2015 600 60078 6330 431 324,00 300 000,00 731 324,00 600 60078 6050 640 000,00 367 000,00 1 007 000,00

Zwiększenie dochodów i wydatków 
wynika z zabezpieczenia środków na 
realizację kolejnego zadania objętego 
finansowaniem ze środków budżetu 
państwa w związku z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych, które nie 
zostały objęte czynnościami 
kontrolnymi.

Uchwała 
nr XV/98/15 
Rady Gminy

600 60078 2030 668 676,00 0,00 668 676,00 600 60078 4270 971 000,00 43 000,00 1 014 000,00

Mysłakowice 
z dnia 

30.12.2015
600 60078 6330 731 324,00 0,00 731 324,00 600 60078 6050 1 007 000,00 0,00 1 007 000,00



Uchwałami Rady Gminy w Mysłakowicach wprowadzono zmiany po stronie dochodów 

i wydatków w budżecie Gminy na rok 2015, w zakresie środków otrzymanych z budżetu 

państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, 

wpodziałce zgodnej z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Powyższe działania były:

- zgodne z art. 257 piet 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013, poz. 885 z późn. zm.), który stanowi, iż w toku wykonywania budżetu zarząd 

może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst polegających 

na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa,

- zgodne z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, który wskazuje, iż dochody 

publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje się (...) według działów, rozdziałów -  

określających rodzaj działalności; paragrafów-określających rodzaj dochodu, wydatku,

za 'wyjątkiem niżej wskazanych kwestii.

Środki dotacji przyznanej ww. promesą w łącznej wysokości 1 100 000,00 zł na realizację 

m.in. 4 zadań dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych objętych kontrolą zostały 

wprowadzone do planu finansowego Uchwałą nr V/27/2015 Rady Gminy w Mysłakowicach 

z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 r., w następującej 

szczegółowości: w zakresie dochodów - w dziale 600 w rozdziale 60078 w paragrafie 6330 

oraz w zakresie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60078 w paragrafie 6050.

Zaznaczyć należy, iż środki w ramach ww. promesy miały być przeznaczone -  oprócz zadań 

o charakterze inwestycyjnym -  m.in. na realizację dwóch zadań o charakterze bieżącym 

pn. „Remont mostu w m. Dąbrowica pomiędzy drogami - dz. nr 103 oraz 96 - etap 1 

[Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.]” oraz „Remont drogi, osiedle Tęcza 

w Mysłakowicach - dz. nr 958/30, 958/53, 956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 958/61, 

969/5, llOOmb 5000m2 [Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.]”. W związku 

z powyższym, powinny być one ujęte w planie finansowym w następujący sposób: 

w przypadku dochodów w rozdziale 60078 w paragrafie 2030 -  dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz 

w przypadku wydatków w paragrafie 4270 -  zakup usług remontowych.

Wobec powyższego, kontrolujący zwrócili się z prośbą o przedłożenie stosownych wyjaśnień



ze strony Gminy Mysłakowice. Jednostka kontrolowana w dniu 24 lutego 2016 r. wskazała, 

iż „Otrzymana promesa stała się podstawą formalną do wprowadzenia w planie dochodów 

i .wydatków budżetu gminy środków na poziomie zabezpieczającym realizację zadań. Przy 

opracowywaniu projektu Uchwały nr VZ27/2015 Rady Gminy Mysłakowice w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy, nie dysponujcie wprost wskazaniem na charakter 

środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadań, niezcimierzenie dokonano 

mylnej interpretacji ich istoty. Założono bowiem, iż charakter, skala i rozmiary tychże 

przedsięwzięć -  również z perspektywy wysokości środków koniecznych do zaangażowania na 

ten cel -  wykazują wszelkie znamiona ku temu, by za zasadne uznać ich zdefiniowanie 

w charakterze inwestycyjnym. Założono przy tym ad hoc, iż możliwym będzie skorygowanie 

ich pierwotnego brzmienia do stanu zgodnego z uchwalą wprowadzającą je  do budżetu 

gminy. Ostatecznie, po otrzymanym zawiadomieniu z konkretnym wskazaniem wysokości 

dotacji na poszczególne zadania i ich klasyfikacją, mocą Uchwały nr XII/80/2015 Rady 

Gminy Mysłakowice z dnici 24 września 2015 r., dokonano przesunięcia środków zgodnego 

z wytycznymi dysponenta w zakresie charakteru zadań, tj. o kwotę łączną w wysokości 995 

000,00 zl. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych, zwiększajcie plan wydatków rozdziału 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych działu Transport i łączność, (...) ”.

[Dowód akta kontroli str. 73 i 75] 

Przedłożone przez jednostkę wyjaśnienie zostało przyjęte, jednakże nie ma wpływu 

na dokonane w trakcie kontroli ustalenia stanu faktycznego.

Wskazać należy, iż już w dniu 20 maja 2015 r., w związku z realizacją przywołanych obu 

zadań remontowych, podpisane zostały załączniki nr 5 do Wniosków o dotację - 

Oświadczenia o ewidencji księgowej środków dotacji, w których wskazano, iż środki dotacji 

celowej z budżetu państwa zostaną zaksięgowane po stronie dochodów w dziale 600 

w rozdziale 60078 paragraf 2030. Dodatkowo, w ramach podpisywanych w dniu 3 sierpnia 

2015 r. umów dotacji nr 92/2015 i 93/2015, każdorazowo złożono zapewnienie o tym, 

iż środki własne Gminy w określonej wysokości zostały zabezpieczone w uchwale 

budżetowej jst na 2015 r. Tymczasem, kontrolerzy ustalili, że w momencie składania 

przedmiotowych deklaracji tj., na dzień 3 sierpnia 2015 r. - w planie finansowym zostały 

zabezpieczone środki na realizację obu zadań remontowych, jednakże w niewłaściwym 

paragrafie -  tj. w paragrafie 6050 zamiast 4720.

Dopiero w ramach Uchwały nr XI/77/15 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31 sierpnia 2015 r.



wprowadzającej zmiany do budżetu Gminy, dochody w wysokości 668 676,00 zł, 

przeznaczone na realizację przywołanych powyżej zadań polegających na remoncie mostu 

i drogi zostały prawidłowo wykazane w rozdziale 60078 w paragrafie 2030. Z kolei zmiany 

w budżecie Gminy w zakresie wydatków przeznaczone na realizację przedmiotowych zadań 

zostały dokonane w ramach Uchwały nr XII/80/15 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 

24 września 2015 r. -  przywołanej w ww. wyjaśnieniach jednostki -  zgodnie z którą wydatki 

w wysokości 971 000,00 zł dot. remontów zostały błędnie wskazane w rozdziale 60078 

w paragrafie 4300 -  zakup usług pozostałych. Ostatecznie ww. wydatki zostały prawidłowo 

ujęte w budżecie Gminy w rozdziale 60078 w paragrafie 4270 Zarządzeniem Wójta 

nr 74/2015 z dnia 30 września 2015 r.

W odpowiedzi na zadane przez kontrolerów zapytanie odnośnie powodów niewłaściwego 

ujęcia pierwotnie wydatków na remonty w paragrafie 4300, jednostka kontrolowana w dniu 

24 lutego 2016 r. poinformowała, iż: „(...) na skutek oczywistej omyłki -  m> ramach planu 

wydatków bieżących środki na zabezpieczenie realizacji zadań ,, Remont mostu 

w m. Dąbrowica pomiędzy drogami” oraz „Remont drogi, osiedle Tęcza w Mysłakowicach” 

w wysokości 971.000,00 zł. ujęto w paragrafie 4300, podczas gdy winien być 4270. Błąd 

został skorygowany niezwłocznie mocą Zarządzenia Wójta nr 74/2015 z dnia 30 września 

2015 r. m> sprawie zmian w budżecie gminy. Zaistniała niezgodność nie miała więc charakteru 

celowego działania w złej wierze. Nadto, po uzyskaniu dokumentu wskazującego 

na klasyfikację budżetową otrzymanych dotacji, dla zapewnienia zgodności planów dokonano 

stosownych korekt”.

[Dowód akta kontroli str. 73 i 75] 

Przedłożone przez jednostkę wyjaśnienie zostało przyjęte, jednakże nie ma wpływu 

na dokonane w trakcie kontroli ustalenia stanu faktycznego.

Kontrolujący ustalili, iż na wydatki bieżące w paragrafie 4270 Zarządzeniem Wójta Gminy 

nr 74/2015 z dnia 30 września 2015 r. wprowadzono kwoty mające zabezpieczyć realizację 

zadań pn. ,[Remont mostu w m. Dąbrowica pomiędzy drogami - dz. nr 103 oraz 96 - etap I  

[Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.J” oraz „Remont drogi, osiedle Tęcza 

w Mysłakowicach - dz. nr 958/30, 958/53, 956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 958/61, 

969/5, llOOmb 5000m2 [Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.J” w łącznej 

wysokości niższej niż suma kwot wykazanych w umowach dotacji dla przedmiotowych 

zadań. Całkowita wartość zadań [wkład własny i dotacja], zgodnie z postanowieniami umów 

dotacji, wynosiła 986 514,65 zł, zaś w budżecie Gminy w rozdziale 60078 w paragrafie 4270



zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 971 000,00 zł. Ponadto, stwierdzono, iż dopiero 

Uchwalą Rady Gminy nr XV/98/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonano zwiększenia 

wydatków bieżących w rozdziale 60078 w paragrafie 4270, bez wskazania informacji 

do Uzasadnienia, która umożliwiłaby identyfikację, jakiego zadania/zadań dotyczy ów 

zmiana. Mając na uwadze powyższe, kontrolujący zwrócili się od jednostki z prośbą 

o złożenie stosownych wyjaśnień.

Jednostka kontrolowana, w dniu 24 lutego 2016 r. przedstawiła następujące wyjaśnienia: 

„Pierwotna kwota zaplanowana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 74/2015 z dnia 30 

września 2015 r. po stronie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 971 000,00 zl. 

stanowiła przejściowe, doraźne zabezpieczenie realizacji przedmiotowych zadań. 

Ostatecznego dopełnienia postanowień umownych dokonano mocą Uchwały Rady Gminy 

Mysłakowice nr XV/98/2015 z dnici 30 grudnia 2015 r. Zgodnie z  je j unormowaniami, 

zwiększono plan wydatków na remonty w ramach realizacji przedmiotowych zadań o łcwotę 

43 000,00 zł., dając tym samym plcm wydatków bieżących na zadania pn. „Remont mostu 

w m. Dąbrowica pomiędzy drogami ” oraz „Remont drogi, osiedle Tęcza m> Mysłakowicach” 

na poziomie w kwocie łącznej 1 014 000,00 zł.

[Dowód akta kontroli str. 73 i 75] 

Kontrolujący przyjmują wyjaśnienia jednostki kontrolowanej. Tym niemniej, powyższe nie 

zmienia faktu, iż zabezpieczenie w planie finansowym w rozdziale 60078 w paragrafie 4270 

wydatków w pełnej wysokości, wynikającej z zawartych umów dotacji nr 92/2015 i 93/2015, 

nastąpiło dopiero w dniu 30 grudnia 2015 r., czyli po dokonaniu zapłaty za wszystkie 

zobowiązania, dotyczące realizacji przedmiotowych zadań.

Na podstawie dostarczonego zestawienia obrotów i sald dla konta nr 130-A-60078-4270 

stwierdzono, iż w momencie zapłaty za fakturę nr 0036/B/15 dot. wykonania robót 

budowlanych w ramach umowy dotacji nr 93/2015 [zadanie pn. Remont drogi, osiedle Tęcza 

w Mysłakowicach - clz. nr 958/30, 958/53, 956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 958/61, 

969/5, llOOmb 5000m2] tj., w dniu 19 listopada 2015 r. brakowało w rozdziale 60078 

na paragrafie 4270 planu finansowego kwoty 29 659,65 zł.

Powyższe stanowi naruszenie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być ponoszone w wysokościach ustalonych

w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.



Jednocześnie, postępowanie Gminy wypełnia znamiona czynu opisanego w art. 11 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 

17 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.), poprzez dokonanie wydatków 

ze środków publicznych bez upoważnienia określonego uchwala budżetu Gminy 

Mysłakowice.

[Dowód akta kontroli str. 80-241]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru ocenia się negatywnie.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem  

zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji 

zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

Na terenie Gminy Mysłakowice w dniach 5 lipca 2012 r. i 1-2 czerwca 2013 r. wystąpiły silne 

opady deszczu oraz powódź, które wyrządziły straty w infrastrukturze komunalnej.

W dniach odpowiednio 31 października 2012 r. i 4-5 lipca 2013 r. spisano protokoły Komisji 

Wojewódzkich ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego 

spowodowanych przez nawalne opady deszczu. Komisje przeprowadziły wizję w terenie 

dotkniętym skutkami nawalnych opadów deszczu, wskazując straty na drogach gminnych 

w wysokości 12 760 000,00 zł za straty powstałe w 2012 r. i w wysokości 1 962 000,00 zł 

za straty powstałe w 2013 r.

* Zobowiązania wynikające z zawartych umów dotacji

W  ramach promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia pismo nr DUSKŻiZK- 

WPJST.864.90.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Gmina Mysłakowice złożyła m.in. wnioski 

o dotację czterech zadań objętych kontrolą w łącznej wysokości 1 003 077,00 zł datowane na 

20 maja 2015 r. Załącznikami do przedmiotowych wniosków były oświadczenia podpisane 

przez Wójta oraz Skarbnika Gminy z dnia 20 maja 2015 r. tj.: oświadczenia, iż zadania 

będące przedmiotem wniosków są zadaniami własnymi w rozumieniu przepisów regulujących 

finanse jednostek samorządu terytorialnego, oświadczenia o zaksięgowaniu dotacji celowych 

z budżetu państwa po stronie dochodów wg klasyfikacji, oświadczenia o środkach 

finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do zadań będących przedmiotem



wniosków oraz oświadczenia dot. wysokości poniesionych strat w stosunku do wykonanych 

dochodów własnych.

W dniach 3 i 4 sierpnia 2015 r. zawarto pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą 

Mysłakowice reprezentowaną przez Wójta Gminy oraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy, 

umowy dotacji na dofinansowanie zadań objętych kontrolą.

Zestawienie zawartych umów dotacji prezentuje poniższa tabela.

Nazwa zadania

Numer 
umowy  

dotacji/aneksu  
do umowy 

dotacji

Data umowy  
dotacji/aneksu  

do umowy  
dotacji

K n ota
dotacji

Kwota
wkładu

własnego

% kwoty  
dotacji 

w stosunku  
do wartości 

kosztów  
zadania

Term in  
wykonania  

zadania  
w skazany w  

um owie 
dotacji/aneksie  

do um owy  
dotacji

Remont mostu w  m. 
Dąbrowica pom iędzy 
drogami - dz. im 103 oraz 96 
- etap I [Intensywne opady  
deszczu oraz pow ódź lipiec 
2012 r.] 92/2015 2015-08-03 225 606,00 56 401,60 80% 2015-09-30
Remont drogi, osiedle Tęcza 
w M ysłakowicach - dz. nr 
958/30 ,958 /53 ,956 /1 , 
958 /46 ,958 /14 ,958 /15 , 
958 /2 ,958 /61 ,969 /5 ,
1 lOOmb 5000m2 
[Intensywne opady deszczu  
oraz pow ódź lipiec 2012 r.] 93/2015 2015-08-03 443 070,00 261 437,05 63% 2015-09-30
Odbudowa mostu w  m. 

Karpniki w ciągu drogi - dz. 
nr 394, ul. N adbrzeżna 
[Intensywne opady deszczu  
oraz pow ódź czerwiec 
2013 r.] 111/2015 2015-08-04 96 776,00 24 194,33 80% 2015-07-31
Przebudowa drogi, Karpniki 
ul. Nadbrzeżna - dz. nr 394 
oraz 388, 0+000 - 0-500 km 
[Intensywne opady deszczu  
oraz pow ódź czerwiec 
2013 r.J

112/2015 oraz 
aneks nr 1

2015-08-04 
oraz aneks z 
dnia 2015-11- 
10 237 625,00 59 407,21 80% 2015-11-15

Jst oświadczyła w każdej z ww. umów, iż na realizację danego zadania przeznaczy 

z własnych środków właściwe kwoty, wskazane w powyższej tabeli oraz że środki finansowe 

na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej jst na 2015 rok [patrz opis zawarty 

w piet „Ujęcie środków dotacji w planie finansowym jednostki” niniejszego dokumentu”].

Zgodnie z zapisami umów jst zobowiązała się do:

• wykonania zadania w terminach wskazanych w ww. tabeli,

11

o



• wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania [§ 6 ust. 1] 

z zastrzeżeniem, iż:

- w przypadku otrzymania dotacji w terminie późniejszym niż 14 dni od daty 

wykonania zadania, jst jest zobowiązana do wykorzystania dotacji w terminie 15 dni 

od dnia wpływu dotacji na jej rachunek bankowy [§ 8 pkt 1],

- wykorzystanie dotacji nastąpi nie później niż do końca roku budżetowego [§ 10],

Na podstawie ww. umów dotacji, Gmina Mysłakowice otrzymała dotację z budżetu państwa, 

na realizację poszczególnych zadań, w następującej szczegółowości:

N azw a zadan ia

D ata wpływ u 
do tacji na 
rac h u n ek  

bankow y js t

K w ota
p rzek azan ej

do tacji

D okum ent 
po tw ierdzający  

wpływ środków  na 
ra c h u n e k  G m iny

Remont mostu w m. Dąbrowica 
pomiędzy drogami - dz. nr 103 oraz 96 - 
etap I [Intensywne opady deszczu oraz 
pow ódź lipiec 2012 r.J

2015-10-20 225 606,00 W yciąg nr 207/2015

Remont drogi, osiedle Tęcza w 
M ysłakowicach - dz. nr 958/30, 958/53, 
956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 
958/61, 969/5, llOOmb 5000m2 
[Intensywne opady deszczu oraz pow ódź  
Upiec 2012 r.]

2015-10-20 443 070,00 W yciąg nr 207/2015

Odbudowa mostu w  m. K arpniki w 
ciągu drogi - dz. nr 394, ul. N adbrzeżna 
[Intensywne opady deszczu oraz pow ódź  
czeiw iec 2013 r.J 2015-08-21 96 776,00 W yciąg nr 165/2015

Przebudowa drogi, K arpniki ul. 
Nadbrzeżna - dz. nr 394 oraz 388, 
0+000 - 0-500 km [Intensywne opady 
deszczu oraz pow ódź czerwiec 2013 r.J 2015-11-24 237 625,00 W yciąg nr 232/2015

* Zobowiązania wynikające z  zawartych umów z wykonawcami

Gmina podpisała umowy z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych w ramach 

poszczególnych zadań. Wynagrodzenia za ww. zadania miały każdorazowo charakter 

ryczałtowy. Zestawienie zawartych umów wraz z głównymi postanowieniami umownymi 

prezentuje poniższa tabela.



Nazwa zadania

Num er umowy 
z w ykonawcą  

/aneksu do 
um owy

Data um owy z 
wykonawcą/ 

aneksu do 
um owy W ykonawca

Term in  
zakończenia 

robót wskazany  
w um owie 

z w ykonaw cą/ 
aneksie do 

um owy

K wota um owy  
z wykonawcą  

brutto w  zl 
[VAT 23%]

Remont mostu w m. Dąbrowica 
pomiędzy drogami - dz. nr 103 
oraz 96 - etap I [Intensywne 
opady deszczu oraz powódź 
lipiec 2012 r.] ZP.272.03.2015 2015-05-15

K onsorcjum  firm: Lider - 
firma axyo.pl Sp. z o.o., 
Partner - FILIGRA N  Sp. z 
0 .0 . 2015-09-30 282 007,60

Remont drogi, osiedle Tęcza w 
M ysłakowicach - dz. nr 958/30, 
958 /53 ,956 /1 ,958 /46 ,958 /14 , 
9 58 /15 ,958 /2 ,958 /61 ,969 /5 ,
1 lOOnrb 5000m2 [Intensywne 
opady deszczu oraz pow ódź  
lipiec 2012 r.] ZP.272.02.2015 2015-05-08

K onsorcjum  firm: Lider - 
firma Jeleniogórskie 
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o., 
Partner - Przedsiębiorstwo 
Usługowo Produkcyjne 
"COM-D" Sp. z o.o. 2015-09-30 704 507,05

Odbudowa niostu w  m. Karpniki 
w ciągu drogi - dz. nr 394, ul. 
N adbrzeżna [Intensywne opady 
deszczu oraz pow ódź czerwiec 
2013 r.] ZP.272.06.2015 2015-05-22

Przedsiębiorstwo M elioracji 
i Inżynierii Środowiska 
EKO-M EL Sp. z o.o. 2015-07-31 120 970,33

Przebudowa drogi, Karpniki ul. 
N adbrzeżna - dz. nr 394 oraz 
388, 0+000 - 0-500 km 
[Intensyw ne opady deszczu oraz 
pow ódź czerwiec 2013 r.J

ZP.272.05.2015 
oraz aneks nr 
1/2015

2015-05-13 
oraz aneks 
z dnia 
2015-09-25

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe KAM A 2015-11-15 297 032,21

W ramach drugiego z zadań wskazanych w powyższej tabeli zawarta została umowa 

nr 1/501-647/P/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą robót 

budowlanych.

Zgodnie z postanowieniami umownymi, Zamawiający zobowiązał się do zapłaty należności 

wykonawcom w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Wykonawcy wykonali roboty budowlane oraz zgłosili gotowość do odbioru prac w terminach 

zgodnych z postanowieniami zawartych umów.

Jednocześnie, dostarczono Oświadczenia z dnia 24 października 2015 r. i 29 października 

2015 r. podwykonawcy zadania pn. Remont drogi, osiedle Tęcza w Mysłakowicach - 

dz. nr 958/30, 958/53, 956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 958/61, 969/5, llOOmb 5000m2, 

w których potwierdzono, iż wykonawca nie zalega z płatnościami wobec podwykonawcy 

za prace wykonane w ramach umowy nr 1/501-647/P/2015. Jednocześnie, przedłożono kopie 

faktur wystawionych przez podwykonawcę dla wykonawcy zadania oraz potwierdzenia



zapłaty za przedmiotowe faktury przez wykonawcę. Powyższe było zgodne z zapisami 

umowy nr ZP.272.02.2015 zawartej z Gminą Mysłakowice.

Zamawiający dokonał odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadań objętych 

kontrolą, co potwierdzone zostało każdorazowo poprzez spisanie stosownego Protokołu 

końcowego odbioru robót i Protokołu rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania.

Na podstawie dokonanych odbiorów robót wykonawcy wystawili faktury w terminach 

wynikających z zawartych umów. Zestawienie wystawionych faktur oraz sporządzonych 

protokołów dokumentujących zakończenie rzeczowe zadań wskazano w poniższej tabeli.

Nazwa zadania

Data 
zgłoszenia 

przez 
wykonawcę 
gotowości 

do odbioru 
robót

Data
protokołu
końcowego

odbioru
robót

Numer
faktury

Data
wystawienia

faktury

Kwota
brutto
faktury

Kwota 
faktury - 
dotacja

Kwota faktury - 
środki własne 

kwalifikowlane

K w o ta  fa k tu ry  - 
środ k i w łasne  

n iek w a lifik o w la n e
Remont mostu w m. 
Dąbrowica pomiędzy 
drogami - dz. nr 103 
oraz 96 - etap I 
[Intensywne opady 
deszczu oraz pow ódź 
lipiec 2012 r.J 2015-09-29 2015-10-14 4/S/10/2015 2015-10-14 282 007,60 225 606,00 56 401,60 0,00
Remont drogi, osiedle 
Tęcza w
Mysłakowicach - dz. nr 
958/30,958/53,956/1, 
958/46, 958/14, 
958/15,958/2,958/61, 
969/5, llOOmb 
5000m2 [Intensywne 
opady deszczu oraz 
powódź lipiec 2012 r. / 2015-09-30 2015-10-19 0036/B/15 2015-10-22 704 507,05 443 070,00 261 437,05 0,00
Odbudowa mostu w 

m. Karpniki w ciągu 
drogi - dz. nr 394, ul. 
Nadbrzeżna 
[Intensywne opady 
deszczu oraz pow ódź  
czerwiec 2013 r.J 2015-07-28 2015-08-07 15/15/SPP 2015-08-07 120 970,33 96 776,00 24 194,33 0,00
Przebudowa drogi, 
Karpniki ul. 
Nadbrzeżna - dz. nr 
394 oraz 388, 0+000 - 
0-500 km [Intensywne 
opady deszczu oraz 
pow ódź czerniec 2013

2015-11-13 2015-11-27 FS 7/11/2015 2015-11-27 297 032,21 237 625,00 59 407,21 0,00

*Terminowość realizacji przez Gminą zobowiązań finansowych, wynikających z zawartych 

umów dotcicyjnych oraz umów z wykonawcami.

Terminowość realizacji przez Gminę zobowiązań finansowych prezentuje poniższa tabela.



Nazwa zadania

Data 
wpływu 

faktury do 
Urzędu 
Gminy

Data 
dokonania 
zapłaty za 

fakturę

Nr 
wyciągu 

bankowego 
dot. 

zapłaty za 
fakturę

Umowa z wykonawcą Umowa dotacji

Podstawa 
terminu na 

zapłatę 
wykonawcy, 

zgodnie z umową

Termin 
zapłaty 

zgodnie z 
umową z 

wykonawcą 
[z uwzgł. dni 
wolnych od 

pracy]

Czy 
przekroczono 

termin 
• zapłaty 

wynikający z 
umowy z 

wykonawcą?
Liczba dni 
opóźnienia

Podstawa 
terminu na 

wykorzystanie 
dotacji, zgodnie z 
umową dotacji: § 

6 ust. 1 umowy 
lub § 8 pkt 1 

umowy

Termin 
zapłaty 

zgodnie z 
umową 

dotacji [z 
uwzgł. dni 

wolnych od 
pracy]

Czy 
przekroczono 
datę zapłaty 
wynikającą z 

umowy 
dotacji?

Liczba dni 
opóźnienia

Remont mostu w m. Dąbrowica 
pomiędzy drogami - dz. nr 103 oraz 
96 - etap 1 [Intensywne opady 
deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.J 2015-10-16 2015-11-05 220/2015

do 30 dni licząc od 
daty otrzymania 
faktury 2015-11-16 NIE nd § 8 pkt 1 2015-11-04 TAK 1

Remont drogi, osiedle Tęcza w 
Mysłakowicach - dz. nr 958/30, 
958/53, 956/1, 958/46, 958/14, 
958/15, 958/2, 958/61,969/5,
11 OOmb 5000m2 [Intensywne opady 
deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.J 2015-10-23 2015-11-19* 229/2015

do 30 dni licząc od 
daty otrzymania 
faktury 2015-11-23 NIE nd § 8 pkt 1 2015-11-04 TAK 15

Odbudowa mostu w m. Karpniki w 
ciągu drogi - dz. nr 394, ul. 
Nadbrzeżna [Intensywne opady 
deszczu oraz powódź czerwiec 2013
r.J 2015-08-07 2015-09-08 177/2015

do 30 dni licząc od 
daty otrzymania 
faktury 2015-09-07 TAK 1 § 8 pkt 1 2015-09-05 TAK 3

Przebudowa drogi, Karpniki ul. 
Nadbrzeżna - dz. nr 394 oraz 388, 
0+000 - 0-500 km [Intensywne 
opady deszczu oraz powódź czerwiec 
2013 r.J 2015-11-30 2015-12-29 256/2015

do 30 dni licząc od 
daty otrzymania 
faktury 2015-12-30 NIE nd § 6 ust. 1 2015-11-30 TAK 29

*na podstawie zawiadomienia o przelewie wierzytelności z tytułu umowy handlowej z dnia 13.07.2015 r. zapłata przez Gminę za zrealizowane usługi została 

dokonana na rachunek ING Banku Śląskiego S.A., z którym wykonawca zawarł Umowę przelewu wierzytelności z tytułu Umowy Handlowej, nie zaś 

na rachunek bankowy wykonawcy. W odpowiedzi na zapytanie kontrolujących o przyczynę przelewu przez Urząd Gminy wynagrodzenia z realizacji umowy 

z wykonawcą nr ZP.272.02.2015 na konto ING Banku Śląskiego S.A., nie zaś na konto wykonawcy konsorcjum, z którym podpisano ww. umowę, jednostka 

wyjaśniła, iż: „ Wykonawca zadania inwestycyjnego w celn sfinansowania realizacji umowy zawarł umowę przelewu wierzytelności z  ING Bankiem Śląskim przy 

akceptacji Zamawiającego tj. Gminy Mysłakowice. Do Zamawiającego wpłynęło zawiadomienie o przełewie wierzytelności z  tytułu umowy handlowej, w którym 

wskazano numer rachunku bankowego na który należy przekazać należność za wykonanie przedmiotu umowy nr ZP.272.02.2015. Wobec powyższego kwotę 

w wysokości 704 507,05 zł Zamawiający był zobowiązany przelać na rachunek bankowy ING, pomimo innego rachunku wskazanego na fakturze Wykonawcy. 

Umowa przelewu wierzytelności zawarta pomiędzy Konsorcjum i Bankiem przy akceptacji Zamawiającego je s t dokumentem nadrzędnym ob-eślający warunki 

oraz beneficjenta końcowego dla przekazanej n a le ż n o ś c iKontrolujący uznali powyższe wyjaśnienia jednostki za wystarczające.

[Dowód akta kontroli str. 74 i 76]



Na podstawie sprawdzonych dokumentów źródłowych ustalono, że wydatkowanie środków 

dotacji nastąpiło zgodnie z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi 

(wyboru oferentów dokonano w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych) 

oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem tj. stwierdzono zasadność podejmowanych 

działań z punktu widzenia przyjętych celów.

Kwota otrzymanych dotacji została w pełni wydatkowana na realizację zadań objętych 

kontrolą. Jest to zgodne z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), za wyjątkiem kwestii opisanej 

w pkt „Ujęcie środków dotacji w planie finansowym jednostki” niniejszego dokumentu 

dot. stwierdzenia dokonywania wydatków wykraczających poza granice określone w planie 

finansowym w ramach danego paragrafu.

Płatności za wykonane roboty zostały dokonane w prawidłowych wysokościach i w terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 

za wyjątkiem zadania dot. odbudowy mostu w m. Karpniki w ciągu drogi - dz. nr 394, 

ul. Nadbrzeżna, objętego umową dotacji nr 111/2015.

Zgodnie z umową z wykonawcą zapłata za przedmiotowe zadanie miała nastąpić w terminie 

do 6 września 2015 r. tj. 30 dni od daty wpływu do jednostki faktury 

nr 15/15/SPP, czyli od dnia 7 sierpnia 2015 r. Z uwagi, iż powyższy termin przypadał na 

dzień wolny od pracy [niedziela], zapłata za zrealizowane usługi powinna -  zgodnie z art. 115 

Kodeksu cywilnego -  uregulowana w terminie do dnia 7 września 2015 r. Jednostka zapłaciła 

wykonawcy za zrealizowane usługi w dniu 8 września 2015 r, W odpowiedzi na zapytanie 

kontrolujących, jednostka w swoich wyjaśnieniach z dnia 24 lutego 2016 r. potwierdziła, iż 

nieterminowa realizacja płatności z tytułu zawartej umowy nr ZP.272.06.2015 z dnia

22.05.2015 r. nie skutkowała naliczeniem odsetek przez kontrahenta.

Powyższe ustalenie, z uwagi na jego jednostkowy charakter, jak również fakt, 

iż ww. opóźnienie nie skutkowało zapłata przez jednostkę odsetek, zostało zakwalifikowane 

jako uchybienie.

Z analizy dokumentacji przedstawionej kontrolującym wynika, iż w przypadku wszystkich 

czterech kontrolowanych zadań miało miejsce przekroczenie terminów wydatkowania

środków dotacji wskazanych w zawartych z Wojewodą Dolnośląskim umowach dotacji



nr 92/2015, 93/2015, 111/2015 i 112/2015 -  opóźnienia liczą odpowiednio 1, 15, 3 i 29 dni. 

W związku z prośbą kontrolerów o podanie szczegółowych przyczyn stwierdzonego stanu 

faktycznego, jednostka złożyła wyjaśnienia z dnia 24 lutego 2016 r. o następującej treści: 

„Z przykrością wyjaśniam, iż uchybienie terminowi wykorzystania dotacji wyrażające 

się nieterminowym rozliczeniem z wykonawcami zadań objętych przedmiotową kontrolą 

wynikało z przejściowych problemów finansowych budżetu Gminy Mysłakowice, 

co do których brak było możliwości racjonalnego prognozowania, a tym samym 

uwzględnienia w projektowaniu planu wydatków. Choć analiza relacji dochodów i wydatków 

budżetu Gminy Mysłakowice na rok 2015 przeprowadzona w lutym 2015 z uwzględnieniem 

planowanych do przeprowadzenia zmian w zakresie choćby funkcjonowania systemu oświaty, 

polityki kadrowej w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach, czy też lokalnego transportu 

zbiorowego, ja k  również transakcji sprzedaży zasobów majątkowych, dawała obiektywne 

podstawy ku temu, by z jednej strony założyć wygenerowanie oszczędności w postaci 

zmniejszenia wydatków na realizowane zadania, zaś z  drugiej zwiększenie dochodów, 

zwłaszcza majątkowych, tak faktyczny przebieg i próby wdrożenia zamierzeń powziętych 

przed podjęciem Uchwały nr Y/27/15 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25 lutego 2015 r., 

mocą której przyjęto do realizacji zadania objęte kontrolą nie przyniosły efektów 

finansowych w pierwotnie skalkulowanym wymiarze. Warto tu choćby nadmienić 

o problemach związanych ze sprzedażą obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Karpnikcich. 

Zawarcie niniejszej transakcji uzależnione było od umożliwienia inwestorowi zapłaty 

za obiekt w systemie ratalnym, przy czym ostateczna płatność -  stanowiąca niemalże połowę 

ceny sprzedaży -  przypada na rok 2016, tym samym więc nie mogła stanowić zakładanego 

zabezpieczenia wydatków roku 2015. Wobec powyższych okoliczności i w obliczu 

konieczności ponoszenia wydatków niezbędnych na realizację statutowych zadań jednostki, 

mimo podejmowania starań na rzecz dochowania zobowiązań wynikających z zawartych 

umów dotacji, terminowa realizacja płatności wobec wykonawców zadań stała 

się niemożliwa. Po ustaleniu tychże faktów, mając za cel priorytetowy próby wywiązania się 

z ustaleń umownych oraz zapis § 10 umów dotacji, zgodnie z brzmieniem którego: 

„Wykorzystanie dotacji nastąpi nie później niż do końca roku budżetowego. Przez 

wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja je st 

udzielona”, podjęto działania na rzecz realizacji płatności wobec wykonawców robót 

w terminach wynikających z wystawionych faktur. Płynność finansowa i możliwości płatnicze 

budżetu gminy pozwoliły na dokonanie ostatecznego rozliczenia z wykonawcami ja k  poniżej:



• Zadanie pn.: ,, Remont mostu w m. Dąbrowica pomiędzy drogami -  dz. Nr 103 oraz 

96 -  etap I ” -  termin zapłaty faktury 13.11.2015 r., zaplata -  05.11.2015 r.,

• Zadanie pn.: „Remont drogi, osiedle Tęcza w Mysłakowicach” -  termin zapłaty 

faktury -  21.11.2015 r„ zapłata -  19.11.2015 r„

® Zadanie pn.: „Przebudowa drogi, Karpniki ul. Nadbrzeżna” -  termin zapłat}/ 

faktuiy -  30.12.2015 r., zapłata -  29.12.2015 r.,

• Zadanie pn,: „Odbudowa mostu w m. Karpniki ul. Nadbrzeżna” -  termin zapłaty 

faktury 06.09.2015 r., zapłata -  08.09.2015 r.

( ...)

Mając świadomość zaistniałych nieprawidłowości, proszę o uznanie złożonych wyjaśnień. 

Obiektywna ocena sytuacji finansowej Gminy Mysłakowice dowodzi, iż zaistniałe uchybienia 

w zalwesie wywiązania się z zobowiązań umownych nie wynikały ze złej woli, lecz 

uwarunkowane były wyłącznie zaburzeniami w obszarze płynności finansowej.”.

[Dowód akta kontroli str. 74 i 78-79]

Przedłożone przez jednostkę wyjaśnienie przyjęto, jednakże nie ma ono wpływu na dokonane 

w trakcie kontroli ustalenia. Gmina otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego środki dotacji, 

które zobowiązana była wydatkować w terminach wskazanych w § 6 ust. 1 [zadanie 

realizowane na podstawie umowy dotacji nr 112/2015] lub § 8 pkt 1 [zadanie realizowane 

na podstawie umowy dotacji nr 92/2015, 93/2015 i 111/2015] umów dotacji. Zapisy § 6 ust. 1 

i § 8 pkt 1 wskazują terminy, w których jednostka jest zobligowana wykorzystać przyznane 

dotacje, wskazując jednocześnie, iż terminy te nie mogą być późniejsze niż koniec roku 

budżetowego [§ 10 umów dotacji]. Podkreślenia wymaga, iż zapisy § 10 umów dotacji należy 

odnosić do sytuacji przekazania jednostce dotacji w terminie, który -  na podstawie zapisów 

§ 6 ust. 1 oraz § 8 pkt 1 -  wskazywałby na możliwość wydatkowania jej w roku następnym, 

co byłoby niemożliwe z uwagi na uregulowania art. 150 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych. Pomimo zatem braku dysponowania przez Gminę środkami wkładu własnego 

zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami -  które pozwalałyby na zapłatę wykonawcom robót 

budowanych za zrealizowane usługi w terminach wynikających z umów dotacji, nie było 

przeciwwskazań do zapłaty wykonawcom za powyższe faktury w dwóch transzach -  

tj.: zapłata środkami uzyskanymi z dotacji w terminach wyznaczonych zapisami umów 

dotacji oraz dopłacenie pozostałych środków w zakresie wkładu własnego w późniejszym 

okresie, nie przekraczającym terminów płatności zgodnie z zawartymi umowami 

z wykonawcami oraz umożliwiającymi sporządzenie i przekazanie rozliczeń końcowych



dotacji. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż każdorazowo w podpisywanych umowach 

dotacji [§ 4 ust. 3] Gmina zapewniła o zabezpieczeniu w uchwale budżetowej jst na 2015 r. 

środków finansowych ramach wkładu własnego w odpowiedniej wysokości. Gmina składając 

wnioski o przekazanie dotacji do Wojewody Dolnośląskiego, w których każdorazowo 

wskazywała wnioskowany termin przekazania środków z budżetu państwa, powinna była 

mieć zabezpieczone środki wkładu własnego pozwalające na uregulowanie właściwych 

zobowiązań.

Przedmiotowe ustalenie stanowi nieprawidłowość związaną z brakiem wywiązywania się 

przez Gminę Mysłakowice ze zobowiązania wynikającego z § 6 ust, ł i § 8 pkt 1 umów 

dotacji, tj. z nieterminowym wykorzystaniem dotacji celowych udzielonych z budżetu 

państwa.

Dodatkowo, zgodnie z § 6 ust. 4 umów dotacji, jednostka samorządu terytorialnego 

zobligowana jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bankowy DUW 

w terminie 15 dni, od określonego w § 2 ust. 1 dnia wykonania zadania, z zastrzeżeniem 

§ 8 pkt 1, który - w przypadku otrzymania dotacji w terminie późniejszym niż 14 dni od daty 

wykonania zadania - zobowiązuje jednostkę do dokonania stosowanego zwrotu w terminie 15 

dni od dnia wpływu dotacji na jej rachunek bankowy. Wykorzystaniem dotacji, zgodnie 

z brzmieniem § 10 umów dotacji jest zapłata za zrealizowane zadania, na które dotacje 

zostały udzielone.

Jednocześnie, § 6 ust. 5 umów dotacji wskazuje sankcję z tytułu braku dokonania zwrotu 

z ww. tytułu na rachunek DUW, jaką jest konieczność zwrotu odsetek liczonych jak dla 

zaległości podatkowych, od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na dokonanie 

przez jednostkę zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, określonego w § 6 ust. 4 umów 

dotacji.

Z uwagi na brak wykorzystania przez Gminę środków dotacji w terminach wskazanych 

w umowach dotacji nr 92/2015, 93/2015, 111/2015 i 112/2015, Gmina Mysłakowice powinna 

była zwrócić niewykorzystane środki dotacji na rachunek DUW. Powyższy obowiązek nie 

został przez Gminę wypełniony.

Przedmiotowe ustalenie stanowi nieprawidłowość dotycząca braku wywiązywania 

się przez Gminę Mysłakowice ze zobowiązania wynikającego z § 6 ust. 4 umów dotacji



związanego z niezrealizowaniem terminów na wykorzystanie dotacji celowych 

udzielonych z budżetu państwa, określonych w § 6 ust. 1 i § 8 pkt 1 przedmiotowych 

umów, tj. niedokonanie w terminie zwrotu dotacji udzielonych ze środków rezerwy 

celowej budżetu państwa w należnej wysokości.

Równocześnie, wydatkowanie środków dotacji przez Gminę Mysłakowice 

a v  terminach wykraczających poza daty graniczne wyznaczone uregulowaniami § 6 ust.

1 i § 8 pkt 1 umów dotacji, jest przekroczeniem zakresu upoważnienia do dokonywania 

wydatków ze środków publicznych, co wyczerpuje znamiona czynu określonego w art. 

11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zostały dotrzymane terminy:

- wynikające z umów dotacji dot. wykonania zadań,

- realizacji zadań przez wykonawców,

- dokonania płatności przez jednostkę za zrealizowane zadania, za wyjątkiem zadania dot. 

odbudowy mostu w m. Karpniki w ciągu drogi - dz. nr 394, ul. Nadbrzeżna [przekroczenie

2 dni, nie skutkujące naliczeniem odsetek przez wykonawcę],

W wyniku kontroli stwierdzono, iż nie zostały dotrzymane terminy:

- wynikające z umów dotacji dot. wykorzystania dotacji i dokonania jej rozliczenia.

- zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Powyższe ustalenia zostały dokonane na podstawie wyciągów bankowych, protokołów 

końcowego odbioru zadań oraz dokumentów potwierdzających złożenie rozliczeń dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 242-519]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru ocenia się negatywnie.
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Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Do kontroli przedstawiono ewidencję księgową m.in. następujących kont wraz z obrotami 

na przedmiotowych kontach:

Organu Gminy Mysłakowice:

• 901-600-60078-6330 -  dot. cel. z bud. państ. na inwesty, w powiązaniu z kontem

133-0,

• 901-600-60078-2030 -  dot. cel. z bud. państ. na inwesty, w powiązaniu z kontem

133-0,

' • 902-600-60078-6050 -  wydatki inwest. jedn. budżetowych,

® 902-600-60078-4270 -  zakup usług remontowych.

Jednostki -  Urzędu Gminy Mysłakowice:

» 080-A-60078-605003 odbudowa mostu K-lci Nadbrzeżna, w powiązaniu

m.in. z kontem 201-A171-600786050 i 011-ST001,

• 080-A-60078-605004 przebudowa drogi K-lci Nadbrzeżna, w powiązaniu

m.in. z kontem 201-A094-600786050 i 011-ST001,

• 402-A-60078-4270 usługi remont, klęski żywioł., w powiązaniu m.in. z kontem 201-

A215-600784270 i 201-A127-600784270,

® 130-A-60078-605004 przebudowa drogi K-lci Nadbrzeż,

• 130-A-60078-605003 odbudowa mostu K-lci Nadbrzeżna,

• 130-A-60078-4270 usługi remont, klęski żywioł.

Ewidencja księgowa w zakresie środków objętych kontrolą spełnia wymagania określone 

w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 

z późn. zm.).

Zgodnie z art. 20 ust 2 ww. ustawy, podstawą zapisów w badanych księgach rachunkowych 

były dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej -  faktury i wyciągi 

bankowe.
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Gmina Mysłakowice i Urząd Gminy Mysłakowice posiadają jeden wspólny rachunek 

bankowy, na który wpływają środki otrzymanych dotacji, jak również z którego dokonywane 

są wydatki z ww. środków z tytułu zapłaty wykonawcom za zrealizowane usługi.

Zapisy w  przedłożonych do kontroli księgach rachunkowych zawierają dane wskazane 

w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, tj. uwzględniają daty dokonania operacji gospodarczych, 

określają rodzaj i numery identyfikacyjne dowodów księgowych, które stanowiły podstawę 

zapisów, zawierają zrozumiały tekst lub skrót opisu operacji, kwoty i daty zapisów, 

oznaczenie kont, których zapisy dotyczą.

Księgi rachunkowe prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie 

z art. 24 ust. 1-5 powyższej ustawy, tj.:

-  odzwierciedlały stan rzeczywisty;

-  wprowadzono do nich kompletne i poprawnie wszystkie zakwalifikowane 

do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów 

oraz bezbłędność działania procedur obliczeniowych;

-  umożliwiały stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów 

oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

-  zawarte w nich dane umożliwiały sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę 

sprawozdań budżetowych.

Zgodnie z § 11 umów dotacji jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała 

się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji 

oraz wydatków wykonanych z tych środków.

Z przedłożonej do kontroli ewidencji księgowej wynika, iż w odniesieniu do zadań objętych 

kontrolą nie prowadzono w pełni wyodrębnionej ewidencji księgowej odpowiednio 

ww. środków oraz wydatków.

Dla Organu — Gminy Mysłakowice prowadzone są konta 901-600-60078-6330 i 901-600- 

60078-4270, na których zaksięgowane zostały środki otrzymane w 2015 r. w ramach 

wszystkich dotacji z budżetu państwa na odpowiednio przebudowę/odbudowę oraz remont 

zniszczonej lub uszkodzonej infrastruktury komunalnej.

Ponadto stwierdzono, iż otrzymane środki zostały zaewidencjonowane na koncie 133-0 

łącznie z pozostałymi wpływami środków na rachunek bieżący.
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Dla Jednostki -  Urzędu Gminu Mysłakowice wyodrębniono konta, na których 

zaewidencjonowane zostały wydatki w ramach danego zadania inwestycyjnego 

tj. w odniesieniu do kontrolowanych zadań w ramach umów dotacji nr 111/2015 i 112/2015 

są to odpowiednio konta 130-A-60078-605003 i 130-A-60078-605004. Dodatkowo, 

dla każdej inwestycji wyodrębniono właściwe konto 080, dla kontrolowanych zadań 

tj. są to konta 080-A-60078-605003 i 080-A-60078-605004. Natomiast, dokonywanie 

wydatków ze środków dotacji na zadania w ramach umów dotacji nr 92/2015 i 93/2015 

w zakresie remontu danych elementów infrastruktury komunalnej zostało zaewidencjonowane 

na koncie 130-A-60078-4270 łącznie z pozostałymi wydatkami dokonywanymi w jednostce 

z przedmiotowego tytułu.

Powyższe potwierdzają wyjaśnienia przedłożone przez jednostkę w dniu 24 lutego 2016 r., 

zgodnie z którymi: „Ewidencja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji ewidencjonowana jest 

na płaszczyźnie analityki opartej na podziałce klasyfikacji budżetowej. Uwzględniajcie 

specyfikę jednostki oraz wielkość i ilość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu, taki sposób 

prowadzenia ewidencji -  zdaniem kontrolowanego -  spełnia wymóg umowny. Niemniej 

jednak -  dla zapewnienia przejrzystości i jednoznaczności danych wynikających z kont 

księgowych -  dokona się stosownego rozbudowania analityki po  stronie dochodowej budżetu. 

Ewidencja wydatków dokonanych ze środków otrzymanych z dotacji prowadzona je s t -  

vi' odniesieniu do wydatków majątkowych -  w analityce opartej na podziałce klasyfikacji 

budżetowej, ja k  również przypisanej do konkretnego zadania. Z  kolei remonty dróg —jako  

wydatki o charakterze bieżącym -  w ujęciu analitycznym ewidencjonowane 

sc[ z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Księgowania dokonane w oparciu 

o powyższe zasady umożliwiają łatwą identyfikację wszystkich procesów związanych 

z przepływem środków”.

[Dowód akta kontroli str. 79]

Przedłożone przez jednostkę wyjaśnienie przyjęto, jednakże nie ma ono wpływu na dokonane 

w trakcie kontroli ustalenia.

Jednocześnie, jedynie w oparciu o przedłożone do kontroli faktury, zawierające opis 

merytoryczny znajdujący się na odwrocie, możliwe jest przyporządkowanie w jakiej 

wysokości wydatek z każdej faktury został sfinansowany ze środków dotacji.

Przedmiotowe ustalenie stanowi nieprawidłowość związaną z brakiem wywiązywania 

sic przez Gminę Mysłakowice z zobowiązania wynikającego z $ 11 umów dotacji.
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ti. z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych

z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków. Powyższe świadczy 

o nierespektowaniu art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zm.).

Do kontroli przedstawiono m.in. wyciągi bankowe dokumentujące wpływ dotacji 

oraz dokonanie zapłaty za zrealizowane zadania w niżej wskazanej szczegółowości.

N azw a zadan ia

W pływ  d o tac ji z DUW  na 
ra c h u n e k  G m iny

Z ap la ta  za w ykonane ro bo ty  
budow lane

N r w yciągu 
bankow ego

D ata
w yciągu

bankow ego
N r w yciągu 
bankow ego

D ata w yciągu 
bankow ego

Rem ont m ostu w  ni. Dąbrowica pomiędzy 
drogam i - dz. n r 103 oraz 96 - etap I 
[Intensywne opady deszczu oraz pow ódź  
Upiec 2012 r.J 207/2015 2015-10-20 220/2015 2015-11-05
Rem ont drogi, osiedle Tęcza w 
M ysłakow icach - dz. n r 958/30, 958/53, 
956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 
958/61, 969/5, llOOrnb 5000m2 
[Intensywne opady deszczu oraz pow ódź  
lipiec 2012 r.J 207/2015 2015-10-20 229/2015 2015-11-19

Odbudowa m ostu w  ni. Karpniki w ciągu 
drogi - dz. nr 394, ul. Nadbrzeżna 
[Intensywnie opady deszczu oraz powódź 
czern iec  2013 r.J 165/2015 2015-08-21 177/2015 2015-09-08

Przebudowa drogi, K arpniki ul. 
N adbrzeżna - dz. nr 394 oraz 388, 0+000 
- 0-500 km  [Intensywne opady deszczu 
oraz pow ódź czerwiec 2013 r.J

232/2015 2015-11-24 256/2015 2015-12-29
Przedłożone do kontroli faktury zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym (pieczątki wraz z podpisami) przez osoby odpowiedzialne 

za te ustalenia. Zostały one zatwierdzone do wypłaty w ramach określonego 

przez udzielającego dotację rozdziału i paragrafu. Wykazano na nich daty księgowania 

wraz ze wskazaniem kwot i kont, na których należy dokonać zapisów księgowych.

Na fakturach zawarto opisy wskazujące, w jakiej części dany wydatek dot. robót 

budowlanych został sfinansowany ze środków budżetu państwa oraz z udziału własnego 

(podano wysokość i udział procentowy zgodnie z poszczególnymi umowami dotacji).



Powyższe działania są zgodne z wymogami określonymi w art. 21 ust.l oraz art. 23 ust. 

2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 

oraz z postanowieniami umowy dotacji, za wyjątkiem następujących kwestii:

-•faktura nr 15/15/SPP dot. umowy dotacji nr 111/2015 - brak daty przeprowadzenia kontroli 

merytorycznej na opisie dokumentu,

- faktura nr FS 7/11/2015 dot. umowy dotacji nr 112/2015 -  błędy numer rozdziału 

z klasyfikacji budżetowej wskazany przy dekretacji dokumentu [wskazano 60015 zamiast 

60078],

Powyższe ustalenia, z uwagi na ich formalny charakter, zostały zakwalifikowane jako 

uchybienia.

W wyniku realizacji zadań w ramach umów dotacji nr 111/2015 i 112/2015, zwiększono 

wartość środków trwałych o równowartość poczynionych na nich inwestycji. Przyjęcie 

środków trwałych nastąpiło na podstawie sporządzonych dokumentów OT odpowiednio 

nr 1/10/2015 z dnia 30 października 2015 r. i nr 1/12/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. 

Dokumenty OT zawierają elementy dowodu księgowego zgodnie z art. 21 ustawy

o. rachunkowości tj.:

• określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

• określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 

opis operacji oraz jej wartość,

datę dokonania operacji oraz datę sporządzenia dowodu,

podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której powierzono pieczę nad przyjętym 

środkiem trwałym,

stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 

rachunkowych (dekretacja), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

W wyniku kontroli ustalono jednakże, iż dokumenty OT sporządzono po wpływie 

do jednostki faktur dot. realizacji usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru, 

nie zaś w momencie spełnienia przez daną inwestycję definicji środka trwałego.

Zgodnie z art. 3 ust.l pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) za środek trwały uznaje się rzeczowe aktywa trwałe 

i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 

kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W przypadku odbudowy



mostu i przebudowy drogi, momentem decydującym o zakończeniu inwestycji, a tym samym 

wskazującym na konieczność ujęcia w księgach rachunkowych danego środka trwałego (na 

podstawie wystawionego dokumentu OT) powinna być data wynikająca z protokołu 

końcowego odbioru robót. W ramach kontrolowanych zadań objętych umowami dotacji 

nr 111/2015 oraz 112/2015 zakwalifikowanie inwestycji jako środków trwałych miało 

miejsce odpowiednio prawie trzy miesiące oraz dwa tygodnie po sporządzeniu 

ww. protokołów.

Powyższe ustalenie, ze względu na brak znaczącego wpływu na kontrolowana działalność 

jednostki, zostało zakwalifikowane jako uchybienie.

Kwoty wykazane w dokumencie OT są zgodne z przedłożoną ewidencją księgową jednostki 

oraz dokumentami źródłowymi objętymi kontrolą (tj. sfinansowanymi ze środków dotacji 

oraz wkładu własnego), będącymi podstawą zapisów w księgach rachunkowych.

[Dowód akta kontroli str. 520-698]

Dokumentowanie operacji gospodarczych ocenia się pozytywnie z uchybieniami, natomiast 

ewidencjonowanie operacji gospodarczych ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Sporządzanie rozliczeń z wykorzystania środków objętych kontrolą.

Zgodnie z zapisami umów jst zobowiązała się do:

• przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania 

następujących dokumentów [§ 7 ust. 1 pkt 3]:

- rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność 

z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów łub potwierdzeń 

dokonania zapłaty,

- protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania, 

z zastrzeżeniem, iż:

- w przypadku otrzymania dotacji w terminie późniejszym niż 14 dni od daty 

wykonania zadania, jst jest zobowiązana do przesłania ww. dokumentów, wraz 

z dokumentem potwierdzającym datę wpływu dotacji na jej rachunek bankowy, 

w terminie 15 dni od dnia wpływu dotacji na jej rachunek bankowy [§ 8 pkt 2],



Jednostka przekazała do DUW rozliczenia końcowe kosztów wszystkich zadań objętych 

kontrolą wraz z wymaganymi dokumentami. W przedmiotowych rozliczeniach, Wójt oraz 

Skarbnik Gminy każdorazowo złożyli oświadczenie: „iż wymienione w wykazie faktury, 

w kwocie określonej w kolumnie Nr 6 (kwota faktury opłacona ze środków dotacji) nie były 

i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego 

w umowie zadania, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie.”.

Dane wskazane w rozliczeniach są zgodne z dokumentacją źródłową za wyjątkiem faktu, 

iż w rozliczeniu końcowym do zadania Odbudowa mostu w m. Karpniki w cic[gu drogi 

- dz. nr 394, ul. Nadbrzeżna [Intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.]  

w części „Wykaz faktur/rachunków dokumentujących sfinansowane zadania” wskazano 

niepoprawny numer faktury na roboty budowlane tj. podano 15/15/SSP, zamiast 15/15/SPP. 

Powyższe ustalenie z uwagi na jego formalny charakter zostało zakwalifikowane ialco 

uchybienie.

Terminowość realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z zawartych umów 

dotacyjnych w zakresie składania rozliczeń końcowych kosztów poszczególnych zadań

obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania

Podstawa terminu na 
rozliczenie końcowe 
zadania, zgodnie z 

umową dotacji:
§ 7 ust. 1 pkt 3 

umowy lub § 8 pkt 2 
umowy

Termin na 
przekazanie 
rozliczenia 
końcowego 

zadania 
[z uwzgl. dni 
wolnych od 

pracy]

Data 
przekazania do 

DUW 
rozliczenia 
końcowego 

zadania- data 
nadania w 

polskiej 
placówce 
pocztowej 
operatora

Czy przekroczono 
datę przekazania 

rozliczenia 
końcowego 

wynikającą z 
umowy dotacji?

Liczba dni 
opóźnienia

Rem ont mostu w  m. 
Dąbrowica pomiędzy 
drogami - dz. nr 103 oraz 96 - 
etap I [Intensywne opady 
deszczu oraz pow ódź lipiec 
2012 r.J § 8 pkt 2 2015-11-04 2015-11-12 T A K 8
Remont drogi, osiedle Tęcza 
w M ysłakowicach - dz. nr 
958/30, 958/53,956/1 , 
958/46, 958/14,958/15, 
958 /2 ,958 /61 ,969 /5 ,
1 lOOmb 5000m2 [Intensywne 
opady deszczu oraz pow ódź  
lipiec 2012 r j § 8 pkt 2 2015-11-04 2015-11-25 T A K 21



Odbudowa mostu w  m. 
Karpniki w ciągu drogi - dz. 
n r 394, ul. Nadbrzeżna 
[Intensywne opady deszczu  
oraz pow ódź czerwiec 2013
r j § 8 pkt 2 2015-09-05 2015-09-21 T A K 16
Przebudow a drogi, K arpniki 
ul. N adbrzeżna - dz. nr 394 
oraz 388, 0+000 - 0-500 km  
[Intensywne opady deszczu  
oraz pow ódź czerwiec 2013
r j § 7 ust. 1 pkt 3 2015-12-07 2015-12-29 T A K 22

Z analizy dokumentacji przedstawionej kontrolującym wynika, iż w przypadku wszystkich 

czterech kontrolowanych zadań miało miejsce przekroczenie terminów rozliczenia 

końcowego kosztów zadań, wskazanych w zawartych z Wojewodą Dolnośląskim umowach 

dotacji nr 92/2015, 93/2015, 111/2015 i 112/2015 -  opóźnienia liczą odpowiednio 8, 21, 16 

i 22 dni. W związku z prośbą kontrolerów o podanie szczegółowych przyczyn stwierdzonego 

stanu faktycznego, jednostka złożyła wyjaśnienia z dnia 24 lutego 2016 r., przytoczone 

w pkt „Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem 

zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji 

zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa” niniejszego dokumentu, 

odnoszące się do przyczyn wykorzystania dotacji po terminach wyznaczonych umowami 

dotacji, wskazując w nich jednocześnie, iż: „(...) Terminy realizacji płatności miały 

jednocześnie bezpośredni wpływ na terminy sporządzenia rozliczenia udzielonych dotacji.

[Dowód akta kontroli str. 74 i 79]

Przedłożone przez jednostkę wyjaśnienie przyjęto, jednakże nie ma ono wpływu na dokonane 

w trakcie kontroli ustalenia. Gmina zobowiązała była do przekazania do DUW rozliczeń 

końcowego kosztów zadań w terminach wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 3 [zadanie realizowane 

na podstawie umowy dotacji nr 112/2015] lub § 8 pkt 2 [zadanie realizowane na podstawie 

umowy dotacji nr 92/2015, 93/2015 i 111/2015] umów dotacji.

Przedmiotowe ustalenie zakwalifikowano jako nieprawidłowość związaną z brakiem 

wywiązywania się przez Gminę Mysłakowice z zobowiązania wynikającego z § 7 ust. 1 

pkt 3 i § 8 pkt 2 umów dotacji, tj. z nierozliczeniem w terminie otrzymanych dotacji 

celowych z budżetu państwa, co -  zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności



za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U.

z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.) -  stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

[Dowód akta kontroli str. 699-714]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru ocenia się pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Prawidłowość rzeczowego wykorzystania dotacji.

I. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Remont mostu w m. Dąbrowica pomiędzy drogami -  dz. nr 103 oraz 96 -  

etap I” [Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.]’% umowa dotacji nr 92/2015 

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania -  19.05.2015 r.

2. Data zakończenia zadania -  30.09.2015 r.

3. Data końcowego odbioru robót -  14.10.2015 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki została zawarta 

Nr umowy: ZP.272.03.2015 z dnia 15.05.2015 r. na okres od 22.05.2015 r. do 30.09.2015 r.

Przedmiot umowy

Remont mostu w m. Dąbrowica pomiędzy drogami -  dz. nr 103 oraz 96 -  etap I.

Kwota umowy

Kwota brutto: 282 007,60 zł brutto.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca - konsorcjum firm:

axyo.pl sp. z o.o. 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudzkiego 34 (lider)

Filigran sp. z o.o. 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudzkiego 34 (partner)



Opis realizacji przedsięwzięcia

Celem prac remontowych była poprawa stanu technicznego obiektu. Zakres robót obejmował: 

wykonanie izolacji pomostu, dylatacji, wymianę barier ochronnych, nawierzchni jezdni, 

podpór oraz ustroju nośnego.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin i protokołu końcowego odbioru robót 

z dnia 14.10.2015 r.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo -  finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: brak.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania 

w dokumentacji projektowej.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa mostu zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą.

2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowa mostu zgodnie z zawartą umową 

z Wykonawcą

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

II. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Remont drogi, osiedle Tęcza w Mysłakowicach -  dz. nr 958/30, 958/53, 

956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 958/61, 969/5 1100 mb 5000 m2 [Intensywne opady 

deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.]”, umowa dotacji nr 93/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania -  18.05.2015 r.

2. Data zakończenia zadania -  30.09.2015 r.

3. Data końcowego odbioru robót -  19.10.2015 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na i alei została zawarta 

Nr umowy: ZP.272.02.2015 z dnia 08.05.2015 r. na okres od 18.05.2015 r. do 30.09.2015 r.

Przedmiot umowy

Remont drogi, osiedle Tęcza w Mysłakowicach -  dz. nr 958/30, 958/53, 956/1, 958/46, 

958/14, 958/15, 958/2, 958/61, 969/5, llOOmb 5000 m2.



Kwota umowy

Kwota brutto: 704 507,05 zł brutto

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca -  konsorcjum fum:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra 

ul. Dworcowa 26 (lider)

Przedsiębiorstwo Usługowo produkcyjne „COM-D” Sp. z o.o. 59-400 Jawor 

ul. Poniatowskiego 25 (partner)

Opis realizacji przedsięwzięcia

Celem prac remontowych było przywrócenie poprawnej obsługi komunikacyjnej 

nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi oraz zabezpieczanie konstrukcji jezdni przed 

kolejnymi intensywnymi opadami. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej podbudowy, 

nawierzchni i odwodnienia. Krawędź jezdni wzmocniono krawężnikiem betonowym. 

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia 

19.10.2015r.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo -  finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: brak 

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały z dokumentacją projektową zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: remont dróg zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą.

2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: przebudowa dróg zgodnie z umową zawartą 

z Wykonawcą.

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

III. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Odbudowa mostu w m. Karpniki w ciągu drogi - dz. nr 394, ul. Nadbrzeżna 

[Intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.]”. Umowa dotacji Nr 111/2015 z 

dnia 4 sierpnia 2015 r.
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Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania -  26.05.2015 r.

2. Data zakończenia zadania -  28.07.2015 r.

3. Data końcowego odbioru ro b ó t- 07.08.2015 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki została zawarta 

Nr umowy: ZP.272.06.2015 z dnia 22.05. 2015 r. na okres od 22.05.2015 r. do 31.07.2015 r.

Przedmiot umowy

Odbudowa mostu w m. Karpniki w ciągu drogi -  dz. nr 394, ul. Nadbrzeżna.

Kwota umowy

Kwota brutto: 120 970,33 zł brutto.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Sp. 

z o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 10.

Opis realizacji przedsięwzięcia

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe pomostu, zastąpienie 

uszkodzonych przyczółków kamiennych elementami prefabrykowanymi z żelbetu, odbudowę 

betonowego muru oporowego z okładziną z kamienia granitowego, wymurowanie kamieniem 

dna potoku, odtworzenie zjazdów oraz wykonanie dwóch warstw asfaltobetonu 5+7 cm, 

wykonanie barier bezpieczeństwa.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, protokołu końcowego odbioru robót 

z dnia 07.08.2015 r.

Brak różnic w  stosunku do zestawienia rzeczowo -  finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: brak 

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi 

dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa mostu zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.



2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowa mostu zgodnie z zawartą umową 

z Wykonawcą

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

IV. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi, Karpniki ul. Nadbrzeżna -  dz. nr 394 oraz 388, 0+000 -  

0+500 km [Intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.]”. Umowa dotacji 

Nr 112/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadan ia- 01.08.2015 r.

2. Data zakończenia zadania -  13.11.2015 r.

3. Data końcowego odbioru robót -  27.11.2015 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: ZP.272.05.2015 z dnia 13.05.2015 r., Aneks nr 1/2015 z dn. 25.09.2015 r.; okres

od 01.08.2015 r. do 15.11.2015 r.

Przedmiot umowy

Przebudowa drogi Karpniki ul. Nadbrzeżna dz. nr 394 oraz 388, 0+000 -  0+500.

Kwota umowy

Kwota brutto: 297 032,21 zł brutto.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KAMA” Ryszard Rzońca 

58-533 Mysłakowice ul. Daszyńskiego 16F.

Opis realizacji przedsięwzięcia

Celem przebudowy było przywrócenie poprawnej obsługi komunikacyjnej nieruchomości 

zlokalizowanych w ciągu drogi oraz zabezpieczanie konstrukcji jezdni przed kolejnymi 

intensywnymi opadami. Zakres robót obejmował: wymianę istniejących przepustów, 

wykonanie korytowania, wzmocnienie podłoża oraz skarpy, ułożenie krawężników,



podbudowy z kruszywa łamanego oraz nowej nawierzchni wiążącej i ścieralnej z betonu 

asfaltowego.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia

27.11.2015 r.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo -  finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: aneks do umowy przedłużający termin

do dn. 15.11.2015 r. w związku z wymianą uszkodzonych płyt kamiennych w ciągu przepustu 

na prefabrykatowe płyty żelbetowe.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi 

dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: przebudowa drogi zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: przebudowa drogi zgodnie z zawartą umową 

z Wykonawcą.

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

[Dowód akta kontroli str. 715-722]

Prawidłowość wykorzystania dotacji w zakresie rzeczowym (osiągnięcia zakładanych 

efektów) oceniono pozytywnie. 

Prawidłowość wyboru wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

Materię objętą kontrolą regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz akty 

wykonawcze do ustawy i okołoustawowe.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą następujących postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w ramach zadań dofinansowanych ze środków udzielonych 

z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych:



I. „Remont mostu w m. Dąbrowica pomiędzy drogami — dz. nr 103 oraz 96 — etap I” .

Kontrolę przeprowadzono na następujących dokumentach:

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, druk ZP-PN, oznaczenie 

sprawy RI.ZP.271.03.2015,

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 70173-2015 z dnia 15.05.2015 r.

- umowa z wykonawcą nr ZP.272.03.2015 z dnia 15.05.2015 r.

- oświadczenia na druku ZP-1 członków komisji przetargowej i kierownika zamawiającego 

z dnia 23.04.2015.

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty z dnia 06.05.2014 r.

- wydruk informacji o wyniku postępowania z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń 

zamawiającego, wydruk ogłoszenia ze strony internetowej zamawiającego oraz potwierdzenie 

wysiania zawiadomienia pocztą elektroniczną uczestnikom postępowania.

- wezwanie wykonawcy Agencji Usługowej Stanisław Cap Św. Wojciech 52, 66-300 

Międzyrzecz do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty 

potwierdzających spełnienie warunków określonych w postępowaniu z dnia 27.04.2015 r. 

z dowodem przekazania pocztą elektroniczną i odpowiedź wykonawcy z dnia 30.04.2015 r.

- wezwanie wykonawcy Zakładu Inżynierii Lądowo-Wodnej „JAZ”, ul. Rolnicza 2, 59-216 

Kunice do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty 

potwierdzających spełnienie warunków określonych w postępowaniu z dnia 27.04.2015 r. 

Yśraz z dowodem przekazania pocztą elektroniczną i odpowiedź wykonawcy z dnia

29.04.2015 r.

- wezwanie wykonawcy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BUDAGRO Marian Mróz 

ul. Mickiewicza 11 A 59-930 Pieńsk do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień 

dotyczących rażąco niskiej ceny z dnia 27.04.2015 r. wraz z dowodem przekazania pocztą 

elektroniczną i odpowiedź wykonawcy z dnia 05.05.2015 r.

- wezwanie wykonawcy konsorcjum axyo.pl sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia 

Góra, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu z dnia 27.04.2015 r. wraz z potwierdzeniem przekazania pocztą 

elektroniczną i odpowiedź wykonawcy z dnia 05.05.2015 r.

- oferta najkorzystniejsza konsorcjum: axyo.pl sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia 

Góra i Filigran sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra.

- arkusz postanowień nr 5/2015 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 07.04.2015 r. zawierający 

informacje dotyczące powołania komisji przetargowej.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)



- pytanie wykonawcy Przedsiębiorstwa Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Spółka 

sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia 

w SIWZ z dnia 13.04.2015 r.

- odpowiedź zamawiającego z dnia 20.04.2015 r. z potwierdzeniem wysłania do wykonawcy 

oraz dowodem zamieszczenia odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego.

- ogłoszenie o zamówieniu nr 48427-2015 z dnia 08.04.2015 r. -  wydruk z BZP, wydruk 

z tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz wydruk ze strony internetowej 

zamawiającego.

- kosztorys inwestorski na kwotę 525.283,21 zł brutto.

1) Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

z dnia 30.03.2015 r., na kwotę 427.059,52 PLN tj. 101.081,57 EUR (kurs 1 EUR = 4,2249 

PLN zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych 

z  dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692).

2) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp).

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego www.myslakowice.pl. SIWZ spełnia warunki zawarte 

w art. 36 ustawy Pzp i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wyznaczony w SIWZ termin 

składania ofert na 23.04.2015 r. do godz. 09:45 uwzględniał czas niezbędny 

do przygotowania i złożenia ofert i zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, był nie krótszy niż 

14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W części VII SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków” zamawiający wyznaczył szczegółowo warunki w zakresie 

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania robót budowlanych objętych 

zamówieniem, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz 

pozostawania w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.

Zamawiający założył, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli 

wykonawca wykaże, że wykonał dwie roboty w zakresie budowy, przebudowy lub remontu 

obiektu mostowego o wartości co najmniej 150.000 zł każda.

Zasygnalizować również należy, że w przypadku konsorcjum zamawiający opisując sposób 

spełnienia omawianego warunku udziału w postępowaniu dopuścił posiadanie wiedzy 

i doświadczenia w wymaganym zakresie przez co najmniej jednego członka konsorcjum, przy 

czym co do zasady, wykonawcy tworzący konsorcjum powinni spełniać warunki udziału 

w postępowaniu łącznie. Jednakże umożliwienie łączenia potencjału członków konsorcjum
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nie w każdej sytuacji jest celowe i uzasadnione. Opinię taką odzwierciedla wyrok Sądu 

Okręgowego w Szczecinie z 12 listopada 2014 r. (sygn. akt VIII Ga 327/14) poprzedzony 

wyrokiem KIO z 7 sierpnia 2014 r. sygn. akt KIO 1495/14, zgodnie z którym wymaganie, aby 

wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał roboty budowlane o określonym charakterze 

i wartości, oznacza nie tyle realizację co najmniej dwóch robót, ile powtórzenie 

ich co najmniej dwa razy. Taki sposób ukształtowania warunku zdaniem Izby: „wyraża myśl, 

że co do zasady doświadczenie zdobywa się poprzez realizację czynności w oznaczonym 

zakresie, co odróżnia „doświadczenie” od incydentalnie podjętej czymiości, którą zdarzyło 

się komuś wykonać i że przy pierwszej realizacji tego rodzaju zadania wykonawca dopiero 

się uczy, zaś o nabyciu doświadczenia można mówić dopiero przy drugim, pozytywnie 

zrealizowanym zadaniu”.

Zamawiający założył więc, że zsumowane doświadczenie dwóch członków konsorcjum, 

z których każdy może wykazać się realizacją jednej roboty o wartości 150,000 zł nie byłoby 

równoważne z dysponowaniem przez jednego z nich doświadczeniem przy realizacji dwóch 

robót o wartości 150.000 zł każda. W związku z tym kontrolujący uznaje, że wymaganie 

zamawiającego w zakresie samodzielnego spełnienia przez co najmniej jednego z członków 

konsorcjum warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia jest uzasadnione.

W części VIII SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków w niniejszym postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, wymaganych od Wykonawców”, zamawiający zażądał przedłożenia wykazu 

wybranych, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, robót budowlanych wykonanych 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -  w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania zgodnie z załącznikiem nr 4 do formularza ofertowego. Załącznik nr 4 zawiera 

tabelkę obejmującą następujące dane: rodzaj zamówienia i nazwa inwestycji, Zamawiający 

(inwestor realizujący inwestycję), wartość zamówienia brutto, data zakończenia realizacji 

zamówienia. Z porównania wynika, że dane dotyczące wykazu wymienione w części VIII 

SIWZ nie są identyczne z danymi wymienionymi w załączniku nr 4: w formularzu 

stanowiącym załącznik do oferty brak informacji o miejscu realizacji inwestycji. Wykazana 

wyżej niespójność danych wymienionych w SIWZ w części VIII w stosunku do wykazu robót 

stanowiącego załączniki nr 4 do formularza ofertowego stanowi w ocenie kontrolującego 

uchybienie formalne wymagające dołożenia przez Zamawiającego należytej staranności 

podczas sporządzania wykazu dokumentów i oświadczeń oraz opracowywania ich treści.



W przypadku polegania na zasobach ekonomicznych lub finansowych innego podmiotu, 

zamawiający zażądał złożenia oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności wykonawcy 

i podmiotu, na którego zasoby ekonomiczne i finansowe powołuje się wykonawca wynikające 

z art. 369 kodeksu cywilnego. Jednakże zamawiający powinien pamiętać, że art. 26 ust. 2 Pzp 

stanowi, że podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Ustawodawca przewidział zatem wynikającą z Pzp. solidarną odpowiedzialność wykonawcy 

i podmiotu trzeciego i dlatego też nie ma podstawy, aby wymagać w tym zakresie 

oświadczenia podmiotu trzeciego. Tym samym, żądanie złożenia oświadczenia o solidarnej 

odpowiedzialności jest bezprzedmiotowe w istniejącym stanie prawnym. Co więcej, 

nieuzasadnione byłoby również odrzucenie oferty w przypadku nieprzedłożenia takiego 

oświadczenia. Solidarna odpowiedzialność jest niezależna od woli wykonawcy i podmiotu 

trzeciego, albowiem wynika wprost z Pzp i nawet przy braku oświadczenia o solidarnej 

odpowiedzialności będzie ona możliwa do wyegzekwowania po spełnieniu przesłanek 

odpowiedzialności odszkodowawczej.

4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło pytanie wykonawcy 

Przedsiębiorstwa Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Spółka sp. z o.o. 

ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z datą 

wpływu 16.04.2015 r. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp odpowiedź zamawiającego z dnia

20.04.2015 r. została opublikowana na stronie internetowej (dowód zamieszczenia 

odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego) oraz przesłana wykonawcy, który złożył 

zapytanie (potwierdzenie wysłania do wykonawcy pocztą elektroniczną).

5) Komisję Przetargową powołano prawidłowo na podstawie postanowienia Wójta Gminy 

Mysłakowice (Arkusz Postanowień Wójta nr 5/2015 z dnia 07.04.2015 r). Oświadczenia 

na druku ZP-1 złożyli następujący członkowie komisji przetargowej:

- Pani Patrycja Gaździcka -  członek komisji przetargowej w dniu 23.04.2015 r.

- Pan Piotr Amborski -  członek komisji przetargowej w dniu 23.04.2015 r.

- Pan Wojciech Dudzik -  członek komisji przetargowej w dniu 23.04.2015 r. 

oraz

- Pan Michał Orman -  kierownik zamawiającego w dniu 23.04.2015 r.

6) Zamawiający przyjął zgodnie z art. 60 b ust. 1 piet 2 następujące kryteria oceny ofert: cena 

(maks. 90 pkt.) i najdłuższy okres rękojmi i gwarancji (maks. 10 pkt.).



7) Ogłoszenie o zamówieniu nr 48427-2015 z 08.04.2015 r. zostało opublikowane 

na stronie BZP. W tym samym dniu zamieszczono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

zamawiającego i na jego stronie internetowej.

8) W terminie składania ofert, tj. do dnia 23.04.2015 r. do godz. 09:45 wpłynęło 5 ofert. 

Kontrolujący potwierdził zgodność z SIWZ wybranej oferty konsorcjum axyo.pl sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra, FILIGRAN Sp. z o.o. 58-500 Jelenia Góra, 

ul. Piłsudskiego 34.

9) Zamawiający odrzucił ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BUDAGRO Marian 

Mróz ul, Mickiewicza 11 A, 59-930 Pieńsk ze względu na rażąco niską cenę. Zamawiający 

w związku z podejrzeniem zaproponowania w ofercie rażąco niskiej ceny zwrócił 

się do wykonawcy pismem z dnia 27.04.2015 r. o wyjaśnienie sposobu kalkulacji ceny 

ofertowej i uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. W związku z otrzymaną odpowiedzią w której Wykonawca przyznał, że nie 

uwzględnił w cenie wszystkich elementów cenotwórczych, Zamawiający na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 4 ustawy odrzucił zakwestionowaną ofertę.

10) W prowadzonym postępowaniu zamawiający wzywał wykonawców do uzupełnienia 

dokumentów i/lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wezwania z dnia 27.04.2015 r. 

skierowanego do Agencji Usługowej Stanisław Cap Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz 

zamawiający stwierdził, że z załączonych przez wykonawcę referencji nie wynika 

i jednocześnie nie można jednoznacznie stwierdzić, że wykonawca 'wykonał co najmniej dwie 

roboty budowlane związane wyłącznie z budową lub przebudową obiektu mostowego 

o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł każda. Mając na uwadze treść wezwania 

zamawiającego kontrolujący stwierdził w pierwszej kolejności, że z dokumentów 

stanowiących referencje nie musi wynikać zakres zamówienia objętego referencjami. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  

te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 poz. 231) [zwanym dalej rwsd] maja one 

wskazywać jedynie, że roboty budowlane zostały prawidłowo wykonane i ukończone. 

Informacje dotyczące zakresu zamówienia (rodzaju robót) powinny wynikać z oświadczenia 

wykonawcy złożonego w treści wykazu robót budowlanych. Jest to bowiem dokument, 

za pomocą którego następuje wykazanie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

określający rodzaj wartość, przedmiot, datę i miejsce wykonania robót. Wykaz i dowody 

(referencje) wzajemnie się uzupełniają co oznacza, że dopiero po uwzględnieniu łącznej



treści obydwu dokumentów, można ocenić spełnienie przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu. Istotne jest również, aby istniała możliwość przyporządkowania 

i powiązania danej referencji do konkretnej roboty wskazanej w wykazie. W opinii 

kontrolującego zamawiający nie dołożył należytej staranności przygotowując formularz 

wykazu robót (załącznik nr 4), który zawiera jedynie ogólne hasła odnoszące 

się do wykonanych robót, nie precyzuje natomiast danych dotyczących wykonanych robót 

w kontekście wymagań w zakresie wiedzy i doświadczenia postawionych przez jednostkę. 

Zgodnie z rwsd zamawiający mógł, a nawet powinien zażądać w wykazie robót, podania 

wartości zrealizowanych robót budowlanych w podziale na poszczególne obiekty mostowe 

(również zrealizowane w ramach jednego zamówienia). W opinii kontrolującego 

zamawiający nie dostosował w wystarczającym zakresie treści wykazu do postawionych 

w postępowaniu wymagań w zakresie wiedzy i doświadczenia, co stanowi uchybienie 

formalne nie mające wpływu na wynik postępowania. Ostatecznie zamawiający uzyskał 

informacje, które pozwoliły mu w prawidłowy sposób ocenić wiedzę i doświadczenie 

wykonawców w postępowaniu. Żaden wykonawca nie został również wykluczony 

z postępowania ze względu na niespełnienie warunku w zakresie wiedzy 

i doświadczenia. W tym samym wezwaniu zamawiający poinformował wykonawcę, że nie 

jest w stanie ocenić kwalifikacji osób uczestniczących w postępowaniu na podstawie 

informacji zawartych w wykazie. Co gorsza, oceniał ich kwalifikacje na podstawie 

załączonych do wykazu osób dokumentów. Zauważyć należy, że w postępowaniu

0 udzielenie zamówienia publicznego nie można żądać dokumentów potwierdzających 

posiadanie przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia odpowiednich kwalifikacji. 

Ocena kwalifikacji zawodowych może się odbywać jedynie na podstawie załączonego 

do oferty wykazu osób. Tym samym naruszając art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku 

z § 1 ust. 1 pkt 7 rwsd zamawiający zażądał dokumentów, które nie były niezbędne 

w prowadzonym postępowaniu. Stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na przebieg

1 wynik postępowania ponieważ niespełnienie w tym zakresie warunku udziału 

w postępowaniu nie było powodem wykluczenia żadnego z wykonawców.

Analogiczne uchybienie dotyczy wezwania skierowanego do wykonawcy - Zakładu Inżynierii 

Lądowo-Wodnej „JAZ” ul. Rolnicza 2 59-216 Kunice z dnia 27.04.2015 r. Zamawiający 

stwierdził, że nie jest w stanie na podstawie treści referencji ocenić, czy wykonawca 

zrealizował robotę budowlaną związaną wyłącznie z budową lub przebudową obiektu 

mostowego o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł. Podobnie jak w omówionym wyżej
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przypadku, informacje dotyczące zakresu i wartości robót powinny znaleźć się w wykazie, 

którego treść nie została jednak w dostateczny sposób uszczegółowiona przez zamawiającego.

wezwanie wykonawcy jednego z wykonawców konsorcjum, firmy axyo.pl sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 27.04.2015 r. wraz z potwierdzeniem 

przekazania pocztą elektroniczną - prawidłowe.

11) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu 1 oferty poinformowano 

uczestników postępowania pismem z dnia 06.05.2015 r. (w dokumentacji znajdują się 

potwierdzenia wysłania pisma pocztą elektroniczną do wykonawców, egzemplarz z tablicy 

ogłoszeń zamawiającego oraz dowód zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego).

12) Umowę ZP.272.03.2015 z wybranym wykonawcą tj. konsorcjum axyo.pl sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra i FILIGRAN sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 

Jelenia Góra na kwotę 282.007,60 zł brutto zawarto w dniu 15.05.2015 r.. Termin 

zakończenia realizacji zadania określono na dzień 30.09.2015 r. Umowa z wykonawcą jest 

zgodna ze wzorem umowy zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą.

13) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 70173-2015 zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu podpisania umowy, 

tj.15.05.2015r.

14) Nie wprowadzono zmian do treści umowy.

[Dowód akta kontroli str. 723-1037]

II. „Remont drogi, osiedle Tęcza w Mysłakowicach dz. nr 958/30, 958/53. 956/1. 958/46, 

958/14. 958/15. 958/2. 958/61. 969/5” 1100 mb 50001112”.

Kontrolę przeprowadzono na następujących dokumentach:

- protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, druk ZP-PN, oznaczenie 

sprawy RI.ZP.271.02.2015,

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 66029-2015 z dnia 08.05.2015 r.

- umowa z wykonawcą nr ZP.272.02.2015 z dnia 08.05.2015 r.

- oświadczenia na druku ZP-1 członków komisji przetargowej i kierownika zamawiającego 

z dnia 16.04.2015 r.

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy z dnia

27.04.2015 r. - wydruk informacji o wyniku postępowania z adnotacją 

o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń zamawiającego, wydruk ogłoszenia ze strony



internetowej zamawiającego oraz potwierdzenie wysłania zawiadomienia pocztą 

elektroniczną do uczestników postępowania.

- oferta najkorzystniejsza konsorcjum: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. 

z o.o. ul. Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra i Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 

i Handlowe „COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

- Arkusz postanowień Wójta Gminy Mysłakowice nr 3/2015 z dnia 31.03.2015 r. zawierający 

informacje dotyczące powołania komisji przetargowej.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- pytanie wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Trakt Sędzisław 50, 

58-410 Marciszów dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ z dnia 08.04.2015 r.

- odpowiedź zamawiającego z dnia 13.04.2015 r. z potwierdzeniem wysiania 

do wykonawcy oraz dowód zamieszczenia odpowiedzi na stronie internetowej 

Zamawiającego.

- wezwanie Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o, ul. Kaczawska 19, 

58-514 Jelenia Góra do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu z dnia 20.04.2015 r. i odpowiedź wykonawcy 

z dnia 23.04.2015 r.

- ogłoszenie o zamówieniu nr 46001-2015 z dnia 01.04.2015 r. -  wydruk z BZP, wydruk 

z tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz wydruk ze strony internetowej 

zamawiającego.

- kosztorys inwestorski na kwotę 1.358.297,95 zł brutto.

1) Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

z dnia 30.03.2015 r., na kwotę 1.104.307,28 PLN tj. 261.380,20 EUR (kurs 1 EUR = 4,2249 

PLN zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692).

2) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp).

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego www.myslakowice.pl. SIWZ spełnia warunki zawarte 

w art. 36 ustawy Pzp i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wyznaczony w SIWZ 

na 16.04.2015 r. do godz. 09:45 termin składania ofert -  uwzględniał czas niezbędny 

do przygotowania i złożenia ofert i zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, był nie krótszy niż 

14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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W części VII SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków” zamawiający wyznaczył szczegółowo warunki w zakresie 

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania robót budowlanych objętych 

zamówieniem, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz 

pozostawania w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.

Zamawiający założył, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli 

wykonawca wykaże, że wykonał dwie roboty w zakresie budowy, przebudowy lub remontu 

drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 500.000 zł każda.

W opinii kontrolującego odpowiednim doświadczeniem wykazałby się również wykonawca, 

który wykonał 1 zamówienie o wartości 1.000.000 zł-budow a, przebudowa lub remont drogi

0 nawierzchni bitumicznej jest bowiem inwestycją liniową i nie ma w tym wypadku 

znaczenia, czy podobny kilometraż przekładający się w tym wypadku na wartość zadania 

został wykonany w ramach 1 czy 2 zamówień. Zamawiający powinien dołożyć większej 

staranności przy formułowaniu tego typu warunków udziału w postępowaniu i brać pod 

uwagę inne równoważne warianty tego samego doświadczenia.

Zasygnalizować również należy, że zamawiający formułując omawiany warunek udziału 

w postępowaniu w przypadku konsorcjum dopuścił spełnienie warunku posiadania wiedzy

1 doświadczenia w wymaganym zakresie przez co najmniej jednego członka konsorcjum, przy 

czym co do zasady wykonawcy tworzący konsorcjum powinni spełniać warunki udziału 

w postępowaniu łącznie. Jednakże umożliwienie łączenia potencjału członków konsorcjum 

nie w każdej sytuacji jest celowe i uzasadnione. Opinię taką odzwierciedla wyrok Sądu 

Okręgowego w Szczecinie z 12 listopada 2014 r. (sygn. akt VIII Ga 327/14) poprzedzony 

wyrokiem KIO z 7 sierpnia 2014 r. sygn. akt KIO 1495/14, zgodnie z którą wymaganie, aby 

wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał roboty budowlane o określonym charakterze 

i wartości, oznacza nie tyle realizację co najmniej dwóch robót, ile wykonanie ich co najmniej 

dwa razy. Taki sposób ukształtowania warunku zdaniem Izby: „wyraża myśl, że co do zasady 

doświadczenie zdobywa się poprzez realizację czynności w oznaczonym zakresie, 

co odróżnia „doświadczenie” od incydentalnie podjętej czynności, którą zdarzyło się komuś 

wykonać i że przy pierwszej realizacji tego rodzaju zadania wykonawca dopiero się uczy, 

zaś o nabyciu doświadczenia można mówić dopiero przy drugim, pozytywnie zrealizowanym 

zadaniu” dwóch członków konsorcjum, z których każdy może wykazać się realizacją jednej 

roboty o wartości 500.000 zł nie jest równoważne z dysponowaniem przez jednego z nich 

doświadczeniem przy realizacji dwóch robót o wartości 500.000 zł lub - przy uwzględnieniu 

ww. uwag kontrolującego -  również jednej roboty o wartości 1.000.000 zł.



W związku z tym kontrolujący uznaje, że wymaganie zamawiającego w zakresie 

samodzielnego spełnienia przez co najmniej jednego z członków konsorcjum warunku 

w zakresie wiedzy i doświadczenia jest uzasadnione.

W części VIII SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków w niniejszym postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, wymaganych od Wykonawców”, zamawiający zażądał przedłożenia wykazu 

wybranych, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, robót budowlanych wykonanych 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -  w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania zgodnie z załącznikiem nr 4 do formularza ofertowego. Załącznik nr 4 zawiera 

tabelkę obejmującą następujące dane: rodzaj zamówienia i nazwa inwestycji, Zamawiający 

(inwestor realizujący inwestycję), wartość zamówienia brutto, data zakończenia realizacji 

zamówienia. Z porównania wynika, że dane dotyczące wykazu wymienione w części VIII 

SIWZ nie są identyczne z danymi wymienionymi w załączniku nr 4: w formularzu 

stanowiącym załącznik do oferty brak informacji o miejscu realizacji inwestycji. Wykazana 

wyżej niespójność danych wymienionych w SIWZ w części VIII w stosunku do wykazu robót 

stanowiącego załącznik nr 4 do formularza ofertowego stanowi w ocenie kontrolującego 

uchybienie formalne wymagające dołożenia przez Zamawiającego należytej staranności 

podczas sporządzania wykazu dokumentów i oświadczeń i opracowywania ich treści.

W przypadku polegania na zasobach ekonomicznych lub finansowych innego podmiotu, 

zamawiający zażądał złożenia oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności wykonawcy 

i podmiotu, na którego zasoby ekonomiczne i finansowe powołuje się wykonawca wynikające 

z art. 369 kodeksu cywilnego. Jednakże zamawiający powinien pamiętać, że art. 26 ust. 2 Pzp 

stanowi że podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Ustawodawca przewidział zatem wynikającą z Pzp solidarną odpowiedzialność wykonawcy 

i podmiotu trzeciego i dlatego też nie ma podstawy, aby wymagać w tym zakresie 

oświadczenia podmiotu trzeciego. Tym samym, żądanie złożenia oświadczenia o solidarnej 

odpowiedzialności jest bezprzedmiotowe w istniejącym stanie prawnym. Co więcej, 

nieuzasadnione byłoby również odrzucenie oferty, w przypadku nieprzedłożenia takiego 

oświadczenia. Solidarna odpowiedzialność jest niezależna od woli wykonawcy i podmiotu 

trzeciego, albowiem wynika z samego Pzp i nawet przy braku oświadczenia o solidarnej



odpowiedzialności będzie ona możliwa do wyegzekwowania po spełnieniu przesłanek 

odpowiedzialności odszkodowawczej.

4) W postępowaniu wpłynęło pytanie od wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 

Trakt Sędzisław 50, 58-410 Marciszów dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ 

z dnia 08.04.2015 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 13.04.2015 r. (potwierdzenie 

wysłania do wykonawcy) oraz opublikował odpowiedź na stronie internetowej.

5) Komisję Przetargową powołano prawidłowo na podstawie postanowienia Wójta Gminy 

Mysłakowice (Arkusz Postanowień Wójta nr 3/2015 z dnia 31.03.2015 r.). Oświadczenie 

na druku ZP-1 złożyli następujący członkowie komisji przetargowej:

-‘Pani Daria Tadeusz -  członek komisji przetargowej w dniu 16.04.2015 r.

- Pan Piotr Amborski -  członek komisji przetargowej w dniu 16.04.2015 r.

- Pan Wojciech Dudzik -  członek komisji przetargowej w dniu 16.04.2015 r. 

oraz

- Pan Michał Orman -  kierownik zamawiającego w dniu 16.04.2015 r.

6) Ogłoszenie o zamówieniu nr 46001-2015 z 01.04.2015 r. zostało opublikowane 

na stronie BZP. W tym samym dniu zamieszczono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

zamawiającego i na jego stronie internetowej.

7) W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.04.2015 r. do godz. 09:45 wpłynęło 5 ofert. 

Kontrolujący potwierdził zgodność z SIWZ wybranej oferty konsorcjum Jeleniogórskiego 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. ul Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra 

i Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego „COM-D” sp. z o.o. 

ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor. Z postępowania wykluczono 1 wykonawcę 

i' odrzucono jego ofertę - Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Kaczawslca 19, 58-514 Jelenia Góra. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp wezwał 

Wykonawcę do uzupełnia oferty o dokument potwierdzający opłacenie polisy OC. 

Wykonawca przekazał zamawiającemu potwierdzenia opłacenia polisy OC 7 dni po upływie 

terminu składania ofert. W związku z tym zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp wykluczył wykonawcę ze względu na niespełnienie warunków udziału 

w postępowaniu.

8) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i o wykluczeniu z postępowania 

1 wykonawcy poinformowano uczestników postępowania pismem z dnia 27.04.2015 r. 

(w dokumentacji znajdują się potwierdzenia wysłania pisma pocztą elektroniczną 

do wykonawców, egzemplarz z tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz dowód zamieszczenia 

na stronie internetowej zamawiającego).



9) Umowę nr ZP.272.02.2015 z wybranym wykonawcą tj. konsorcjum firm Jeleniogórskie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra 

i Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o. 

ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor zawarto w dniu 08.05.2015 r. na kwotę 704.507,05 zl 

brutto. Termin zakończenia realizacji zadania określono na dzień 30.09.2015 r. Umowa 

z wykonawcą jest zgodna ze wzorem umowy zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą.

10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 66029-2015 zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu podpisania umowy, 

tj. 08.05.2015 r.

11) Nie wprowadzono zmian do treści umowy.

[Dowód akta kontroli str. 1038-1256]

III. '.Odbudowa mostu w m. Karpniki w ciągu drogi - dz. nr 394, ul. Nadbrzeżna [Intensywne 

opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.l”.

Kontrolę przeprowadzono na następujących dokumentach:

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -  oznaczenie sprawy: 

RI.ZP.271-06.2015 (drakZP-PN)

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 74501-2015 z dnia 22.05.2015 r.

- Umowa z wykonawcą nr ZP.272.06.2015 z dnia 22.05.2015 r.

- Oświadczenia kierownika Zamawiającego (wójta) oraz członków komisji przetargowej 

z dnia 30.04.2015 r. o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.05.2015 r.

- Oferta najkorzystniejsza: Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL 

Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra.

- Postanowienie Wójta Gminy Mysłakowice nr 5/2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej. Powołano trzyosobową komisję przetargową.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 52585-2015 z dnia 15.04.2015 r. (wydruk z BZP, wydruk 

potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego).

- Kosztorys inwestorski z 1 kwietnia 2015 r.

Ustalenia pokontrolne:

1) Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu

01.04.2015 r. na kwotę 126 785,57 PLN netto tj. 30 009,13 EUR netto.



W kosztorysie inwestorskim nie stwierdzono wskazania znaków towarowych, patentów 

czy pochodzenia materiałów.

2) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy PZP).

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.mysłakowice.pl, co Kontrolujący stwierdził na podstawie 

wydruku ze strony internetowej. SIWZ spełnia warunki zawarte w art. 36 ustawy PZP 

i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wyznaczony w SIWZ termin składania ofert 

na 30.04.2015 r. do godz. 10:45, uwzględniał czas niezbędny do przygotowania i złożenia 

ofert i zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy PZP, był nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W SIWZ (analogicznie w ogłoszeniu o zamówieniu) Zamawiający zażądał wniesienia 

wadium w wysokości 4 000,00 zł., tj. kwoty wyższej niż określona zgodnie z treścią art. 45 

ust. 4 ustaw}' PZP, wg. którego zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie 

większej niż 3% wartości zamówienia. W przedmiotowym przypadku 3% szacunkowej 

wartości zamówienia to kwota 3 803,56 zł (126 785,57 zł x 3%), a zatem niższa 

od wymaganej.

Zamawiający żądając kwoty wadium w wysokości większej niż 3% wartości zamówienia, 

dokonał naruszenia ww. przepisu ustawy PZP.

Komentarz do ww. naruszenia analogiczny jak w przypadku postępowania o zamówienie 

publiczne dot. zadania pn. „Przebudowa drogi, Karpniki ul. Nadbrzeżna - dz. nr 394 oraz 388, 

0+000 - 0-500 km [Intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.]”.

W części VII SIWZ „ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków” pkt 2 ppkt 2), Zamawiający określił szczegółowo m.in. warunek 

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, w którym stwierdzono błąd pisarski 

(Zamawiający złożył wyjaśnienia podczas kontroli), polegający na żądaniu wykazania 

wykonania dwóch robót budowlanych i jednocześnie w wierszu poniżej, jednej roboty 

budowlanej.

Jednocześnie w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określił prawidłowo przedmiotowy 

warunek udziału w postępowaniu, żądając -  zgodnie z intencją - wykazania wykonania jednej 

roboty budowlanej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż żaden z wykonawców nie zwracał się do Zamawiającego z prośbą 

o wyjaśnienia oraz każdy z wykonawców złożył dokument zgodny z intencją Zamawiającego, 

Kontrolujący uznał opisaną rozbieżność pomiędzy SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu jako 

oczywistą pomyłkę pisarską bez wpływu na przebieg postępowania.
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4) Powołano trzyosobową komisję przetargową. Członkowie komisji przetargowej oraz 

kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia na drukach ZP-1 w dniu 30.04.2015 r.

5) Ogłoszenie o zamówieniu (nr 52585-2015) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń 

w jego siedzibie w dniu 15.04.2015 r.

W Sekcji III.3) Ogłoszenia o zamówieniu „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków”, Zamawiający określił szczegółowo 

warunki w zakresie:

•  posiadania wiedzy i doświadczenia.

® osób zdolnych do wykonania zamówienia

•  sytuacji ekonomicznej i finansowej

W Sekcji III.4.1) W zala-esie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu Zamawiający zażądał:

•  wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami 

dotyczącymi najważniejszych robót potwierdzającymi ich wykonanie w sposób należyty oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie.

•  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. • 

Zamawiający zażądał również oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień.

•  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy 

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

•  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia.

O
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W sekcji III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zażądał:

•  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

•  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert.

W sekcji III.4.3.1) Dokumenty podmiotów zagranicznych Zamawiający zażądał:

•  dokumentu wystawionego w kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

0 dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W sekcji III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Zamawiający zażądał:

•  listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ze nie należą 

do grupy kapitałowej.

6) W terminie składania ofert, tj. do dnia 30.04.2015 r. do godz. 10.45 wpłynęło 7 ofert. 

Kontrolujący potwierdził zgodność oferty wybranej tj. oferty nr 7 Przedsiębiorstwa Melioracji

1 Inżynierii Środowiska EKO-MEL Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra oraz 

pozostałych ważnych ofert z SIWZ oraz jej wybór jako najkorzystniejszej.

Wykluczono dwóch wykonawców:

•  SOLID-MUR Paweł Matyjaszkiewicz 58-533 Mysłakowice, ul. Włościańska 2 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP wezwał 

Wykonawcę do uzupełnienia oferty o aktualny dokument potwierdzający prowadzenie 

działalności gospodarczej oraz do wyjaśnienia treści oferty w  zakresie udokumentowania 

doświadczenia kierownika budowy. Wykonawca nie złożył uzupełnień i wyjaśnień w terminie 

określonym w wezwaniu.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 

ustawy PZP.

• Firma budowlano-drogowa „REMO”, Julian Malczewski, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Polna



Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał 

Wykonawcę do uzupełnienia oferty o aktualny dokument potwierdzający prowadzenie 

działalności gospodarczej. Wykonawca nie złożył uzupełnień w terminie określonym 

w wezwaniu.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 

ustawy PZP.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 Zamawiający odrzucił oferty 

wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia.

Kontrolujący potwierdził zasadność odrzucenia ofert wykonawców wykluczonych.

7) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformowano uczestników postępowania 

pismem z dnia 13.05.2015 r. (w dokumentacji znajdują się potwierdzenia wysłania mailem). 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (potwierdzeniem jest wydruk ze strony 

internetowej oraz ogłoszenie o wyborze wykonawcy z adnotacją o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie).

8) Umowę NR ZP.272.06.2015 zawarto z Wykonawcą w dniu 22.05.2015 r. na kwotę 

120 970,33 złotych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono 

na dzień 31.07.2015 r., Umowa z Wykonawcą jest zgodna ze wzorem umowy zawartym 

w SIWZ oraz złożoną ofertą.

9) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 74501-2015 zostało zamieszczone w Biuletynie 

zamówień publicznych w dniu podpisania umowy, tj. 22.05.2015 r.

10) Nie wprowadzono zmian do treści umowy.

IV. „Przebudowa drogi, Karpniki ul. Nadbrzeżna - dz. nr 394 oraz 388, 0+000 - 0-500 km 

Hntensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.l”.

Kontrolę przeprowadzono na następujących dokumentach:

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -  oznaczenie sprawy: 

RI.ZP.271-05.2015 (drukZP-PN)

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 68685-2015 z dnia 13.05.2015 r.

- Umowa z wykonawcą nr ZP.272.05.2015 z dnia 13.05.2015 r.

- Oświadczenia kierownika Zamawiającego (wójta) oraz członków komisji przetargowej 

z dnia 30.04.2015 r. o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.05.2015 r.

[Dowód akta kontroli str. 1257-1549]
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- Oferta najkorzystniejsza: PHU KAMA Rzońca Ryszard, ul. Daszyńskiego 16f, 58-533 

Mysłakowice.

- Postanowienie Wójta Gminy Mysłakowice nr 6/2015 z dnia 14.04.2015 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej. Powołano trzyosobową komisję przetargową.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 52087-2015 z dnia 14.04.2015 r. (wydruk z BZP, wydruk 

potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego).

- Kosztorys inwestorski z dnia 30.03.2015 r.

Ustalenia pokontrolne:

1) Wartość zamówienia została oszacowana w dniu 30.03.2015 r. na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego na kwotę 433 227,92 PLN netto tj. 102 541,58 EUR netto

W kosztorysie inwestorskim nie stwierdzono wskazania znaków towarowych, patentów 

czy pochodzenia materiałów.

2) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy PZP).

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.mysłakowice.pl, co Kontrolujący stwierdził na podstawie 

wydruku ze strony internetowej. SIWZ spełnia warunki zawarte w art. 36 ustawy PZP 

i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wyznaczony w SIWZ termin składania ofert 

na 30.04.2015 r. do godz. 09:45, uwzględniał czas niezbędny do przygotowania i złożenia 

ofert i zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy PZP, był nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W SIWZ (analogicznie w ogłoszeniu o zamówieniu) Zamawiający zażądał wniesienia 

wadium w wysokości 15 000,00 zł., tj. kwoty wyższej niż określona zgodnie z treścią art. 45 

ust. 4 ustawy PZP, wg. którego zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 

nie większej niż 3% wartości zamówienia. W przedmiotowym przypadku 3% szacunkowej 

wartości zamówienia to kwota 12 996,83 zł (433 227,92 x 3%), a zatem niższa 

od wymaganej.

Zamawiający żądając kwoty wadium w wysokości większej niż 3% wartości zamówienia, 

dokonał naruszenia ww. przepisu ustawy PZP.

Bezwzględny obowiązek wniesienia (a zatem i żądania wniesienia) wadium zachodzi 

wyłącznie w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. W pozostałych 

przypadkach wadium przybiera charakter fakultatywny.



Podkreślić należy, że w opisywanej sytuacji, tj. w przypadku wadium o charakterze 

fakultatywnym, zamawiający jest związany przepisami art. 45 i 46 ustawy PZP, co oznacza 

obowiązek przestrzegania wszystkich regulacji odnoszących się do tej instytucji i jeżeli 

zamawiający decyduje się na ustanowienie w danym postępowaniu wadium, 

to konsekwentnie musi stosować wszystkie przepisy, włącznie z zasadami dotyczącymi 

maksymalnej jego wartości. Instytucja wadium jest istotna z uwagi na fakt, iż od jego 

wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu

0 udzielenie zamówienia publicznego.

Ponieważ art. 45 ust. 4 ustawy PZP stanowi, że zamawiający określa kwotę wadium 

w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia (a podstawą ustalenia wartości 

zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów

1 usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością), to stan faktyczny w tym 

przypadku stanowi naruszenie przepisów ustawy PZP.

W przedmiotowym przypadku żaden z wykonawców nie został wykluczony z powodu 

wniesienia wadium o niższej wartości od wymaganej czy też braku wniesienia wadium. 

Żaden z wykonawców nie wniósł środków ochrony prawnej na zapisy ogłoszenia 

o zamówieniu czy SIWZ w przedmiotowym zakresie oraz żaden z wykonawców nie zgłaszał 

zastrzeżeń i nie wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie czy korektę w zakresie wadium. Ponadto, 

przekroczenie 3% wartości zamówienia było stosunkowo niewielkie, tj. o kwotę 2003,17 zł, 

w związku z czym brak jest podstaw by je oceniać jako mające potencjalny wpływ 

na ograniczenie konkurencyjności.

W związku z powyższym, w ocenie Kontrolującego, przedmiotowe naruszenie miało 

charakter formalny i nie wpłynęło na przebieg i wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.

4) Powołano trzyosobową komisję przetargową. Członkowie komisji przetargowej oraz 

kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia na drukach ZP-1 w dniu 30.04.2015 r.

5) Ogłoszenie o zamówieniu (nr 52087-2015) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń 

w jego siedzibie w dniu 14.04.2015 r.

W Sekcji III.3) Ogłoszenia o zamówieniu „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków", Zamawiający określił szczegółowo 

warunki w zakresie:

•  posiadania wiedzy i doświadczenia.

•  osób zdolnych do wykonania zamówienia



© sytuacji ekonomicznej i finansowej

W Sekcji III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których 

mowa i-i' cirt. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu Zamawiający zażądał:

•  wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami 

dotyczącymi najważniejszych robót potwierdzającymi ich wykonanie w sposób należyty oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie.

•  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobam i. 

Zamawiający zażądał również oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień.

•  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy 

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

•  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z- przedmiotem zamówienia.

W sekcji III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodłegania wykluczeniu na podstciwde art. 24 

ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zażądał:

•  oświadczenia o braku podstaw' do wykluczenia.

® aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert.

W sekcji III.4.3.1) Dokumenty podmiotów zagranicznych Zamawiający zażądał:
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•  dokumentu wystawionego w kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W sekcji III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Zamawiający zażądał:

•  listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ze nie należą 

do grupy kapitałowej.

6) W terminie składania ofert, tj. do dnia 30.04.2015 r. do godz. 9.45 wpłynęły 4 oferty. 

Kontrolujący potwierdził zgodność oferty wybranej tj. oferty nr 4 PHU „KAMA” Ryszard 

Rzońca, ul. Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakowice oraz pozostałych ofert z SIWZ oraz jej 

wybór jako najkorzystniejszej.

7) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformowano uczestników postępowania 

pismem z dnia 05.05.2015 r. (w dokumentacji znajdują się potwierdzenia wysłania mailem). 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (potwierdzeniem jest wydruk ze strony 

internetowej oraz ogłoszenie o wyborze wykonawcy z adnotacja o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie).

8) Umowę NR ZP.272.05.2015 zawarto z Wykonawcą w dniu 13.05.2015 r. na kwotę 

297 032,21 złotych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono 

na dzień 15.10.2015 r., przedłużony aneksem nr 1 do umowy na dzień 15.11.2015 r. 

Umowa z Wykonawcą jest zgodna ze wzorem umowy zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą.

9) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 68685-2015 zostało zamieszczone w Biuletynie 

zamówień publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu podpisania umowy, 

tj. 13.05.2015 r..

10) Nie wprowadzono zmian do treści umowy.

[Dowód akta kontroli str. 1550-1704]

Przeprowadzone postępowania ocenia się pozytywnie z uchybieniami w zakresie 

nieprecyzyjnego ustalenia warunków udziału w postępowania w powiązaniu z opisem 

sposobu ich spełnienia, w zakresie dokumentów i oświadczeń wymaganych

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu [postępowania I i II], jak 

również w zakresie wadium [postępowania III i IV],



W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami, zaleca się:

1. dokonanie zwrotu kwoty w wysokości 2 985,00 zl stanowiącej odsetki określone jak dla 

zaległości podatkowych, liczone od dnia upływu terminu wynikającego z umów 

nr 92/2015, 93/2015, 111/2015 i 112/2015 na zwrot niewykorzystanej dotacji do dnia 

rzeczywistego wydatkowania przedmiotowych środków.

2. zachowanie należytej staranności przy wprowadzaniu zmian w budżecie Gminy, 

w szczególności w zakresie ujmowania dochodów i wydatków w odpowiednich 

podzialkach klasyfikacji budżetowej oraz w wysokościach pozwalających 

na zabezpieczenie realizacji zadań objętych umowami dotacji.

3. bezwzględne ponoszenie wydatków w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej 

jednostki samorządu terytorialnego w ramach upoważnienia określonego uchwałą 

budżetu Gminy,

4. regulowanie płatności na rzecz kontrahentów w terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań.

5. ścisłe przestrzeganie postanowień umów dotacyjnych w zakresie prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków 

dokonanych z tych środków.

6. zachowanie należytej staranności w zakresie sporządzanych opisów dokumentów 

księgowych.

7. terminowe ujmowanie w księgach rachunkowych środków trwałych.

8. bezwzględne wykorzystywanie i rozliczanie w terminie otrzymanych dotacji celowych 

z budżetu państwa.

9. zachowanie należytej staranności przy sporządzaniu rozliczeń środków dotacji.

10. zachowanie należytej staranności przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej 

ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia zgodności zawartych w niej zapisów 

z ustawą PZP tj. w zakresie wadium oraz przy przygotowywaniu treści ogłoszenia 

o zamówieniu i SIWZ w zakresie określania warunków udziału w postępowaniu 

w powiązaniu z opisem sposobu oceny ich spełnienia, w szczególności prawidłowe 

określanie wymaganego od wykonawców doświadczenia w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia i ujmowanie w wykazie oświadczeń i dokumentów tylko niezbędnych 

w postępowaniu.



Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

zakończono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Hnansów i Budżetu

Podpis kierownika jednostki kontrolującej 
(wojewody lub upoważnionej osoby)


