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Gorzów Wlkp., 15 kwietnia 2014 r. 

 

SPRAWOZDANIE   Z  KONTROLI 

wykorzystania dotacji celowej na realizację projektu 

 pn.: „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz” 

 

 

Zadanie pn.: „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz” jest 

współfinansowane ze środków rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działao 

z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu 

terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 

 

 

I    INFORMACJE OGÓLNE NT. DOTACJI 

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2012 r.  

nr BP9/4442/17/BAO/861/12/13769 (skorygowaną Decyzją Ministra Finansów z dnia  

29 listopada 2012 r. nr BP9/4442/17-1/BAQ/1118/12) o zapewnieniu finansowania 

wydatków dla zadania „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz” 

(wydanych na podstawie  art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w dniu 13 grudnia 2012 r. pomiędzy 

Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim zawarta została Umowa nr 2/2012 

 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu paostwa ww. zadania,  aneksowana  w dniu 

 5 grudnia 2013 r.  

Wartośd dofinansowania z budżetu paostwa stanowi 50 % wartości zadania, jednakże nie 

więcej niż 2.323.932,00 zł, z czego odpowiednio na 2012 r. przypada kwota 653.054,00 zł, 

natomiast na rok 2013 kwota 1.670.878,00 zł.  

 

 

II    INFORMACJE OGÓLNE NT. PROJEKTU 

1. Nazwa projektu i numer umowy 

„Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz”, 

Umowa nr 2/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. 
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2. Beneficjent 

Województwo Lubuskie 

 

3. Okres realizacji projektu 

Rozpoczęcie realizacji projektu (zawarcie umowy z Wykonawcą I Etapu zadania):  

15 maja 2012 r. 

Zakooczenie rzeczowej realizacji zadania: 27 listopada 2013 r. 

Zakooczenie finansowej realizacji zadania: 27 listopada 2013 r. 

 

4. Finansowanie projektu 

Według zawartej umowy, dofinansowanie z budżetu paostwa stanowi 50 % wartości 

zadania, jednakże nie więcej niż 2.323.932,00 zł. Rzeczywista wysokośd przekazanych 

środków z dotacji wyniosła 2.313.173,49 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją 

projektu stanowią wkład własny Beneficjenta. 

 

 

III  INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ 
 

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej  

Beneficjent: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

ul. Podgórna 7 

65-057 Zielona Góra 

Bezpośredni realizator:  

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. Niepodległości 32 

65-042 Zielona Góra  

Jest to zarządca dróg wojewódzkich, działający jako wojewódzka samorządowa jednostka 

organizacyjna, dla której nadzór zwierzchni pełni Zarząd Województwa Lubuskiego. 

 
2.  Kierownik jednostki kontrolowanej  

Pani Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego 

Henryk Napierała – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 
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3.  Osoby udzielające wyjaśnieo 

 Marta Jagiełło - Naczelnik Wydziału Planowania i Funduszy Europejskich 

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze; 

 Waldemar Siwek – inspektor nadzoru z Zarządu Dróg Wojewódzkich, kierownik 

budowy; 

 Elżbieta Pietraszyoska - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze; 

 Elżbieta Abramowicz - pracownik Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, 

Wydział Ekonomiczny Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze; 

 Katarzyna Serocka – pracownik Departamentu Finansów, Wydział Finansów 

Województwa Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.  

 

4. Książka kontroli  

Kontrolę odnotowano w książce kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Lubuskiego pod pozycją  6/2014 z datą 31 marca 2014 roku oraz w książce kontroli 

znajdującej się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pod pozycją 2/2014  

z datą 31 marca 2014 roku. 

 

IV   INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLUJĄCEJ 

1.    Nazwa i adres jednostki kontrolującej  

Lubuski Urząd Wojewódzki 

ul. Jagiellooczyka 8 

66- 400 Gorzów Wlkp. 

 

2.   Skład zespołu kontrolującego: 

1) Magdalena Domaoska – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Certyfikacji RPO Wydziału 

Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie 

upoważnienia Nr 66-1/2014 z dnia 11 marca 2014 r. wydanego przez Wojewodę 

Lubuskiego – Przewodnicząca Zespołu, 

2) Anna Cieśliczka – Starszy Inspektor w Oddziale Certyfikacji RPO Wydziału Finansów, 

Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Nr 
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66-2/2014 z dnia 11 marca 2014 r. wydanego przez Wojewodę Lubuskiego –– Członek 

Zespołu.  

 

3.   Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca  

2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 ze zm.).  

  
4.     Forma kontroli 

Kontrola problemowa 

 

5. Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą 

Zakres kontroli obejmuje zagadnienia prawidłowego wydatkowania środków z rezerwy 

celowej budżetu paostwa przyznanej na dofinansowanie realizacji zadania 

pn.: „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz” zgodnie z umową  

nr 2/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim  

a Województwem Lubuskim oraz Aneksem nr 1 do umowy z dnia 5 grudnia 2013 r. 

Okres objęty kontrolą: od 15 maja 2012 r. (rozpoczęcie realizacji projektu) do dnia  

31 marca 2014 r. (tj. do dnia przeprowadzenia kontroli).   

Kontrola  obejmowała w szczególności sprawdzenie:  

1. Umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji projektu. 

2. Protokołów odbioru wykonanych robót. 

3. Dokumentów finansowych i dokumentów księgowych.  

4. Istnienia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu. 

5. Sposobu respektowania zasady trwałości. 

6. Rzeczowej realizacji zadania na miejscu. 

7. Sposobu przechowywania dokumentacji. 

 

6.  Miejsce  i termin przeprowadzenia kontroli 

Miejsce kontroli:  

 siedziba bezpośredniego realizatora – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze; 

 miejsce realizacji projektu – droga 278 od miejscowości Konotop do miejscowości 

Lubogoszcz. 

Termin:  
 31 marca 2014 r. – kontrola na miejscu realizacji projektu; 
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 1-15 kwietnia 2014 r. – analiza zebranej dokumentacji w siedzibie Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (LUW). 

 
 

 

V  WYPŁATA I ZWROT DOTACJI 

Wypłata dotacji w 2012 r. 

Po złożeniu przez Dysponenta części budżetowej (Wojewodę Lubuskiego) wniosku  

o przeniesienie środków, Minister Finansów dnia 20 grudnia 2012 r. wydał Decyzję  

w sprawie zmian w budżecie paostwa na 2012 r. zwiększając środki w budżecie Wojewody 

Lubuskiego w Dziale 600 Rozdziale 60013 Paragrafie 6530 o kwotę 653.054,00 zł, która 

zgodnie z wnioskiem o wypłatę dotacji w całości przekazana została na rachunek 

Beneficjenta. 

W związku z faktem, iż umowy zawarte z Wykonawcami miały charakter powykonawczy, 

dokładna wartośd wykonanych w 2012 r. robót, a co za tym idzie, wysokośd należnej  

w 2012 r. dotacji została określona (urealniona) po otrzymaniu protokołów odbioru 

wykonanych w 2012 r. robót oraz przedłożonych przez Wykonawców faktur.  

 

Dokumenty stanowiące podstawę naliczenia dotacji należnej w 2012 r.: 

Etap 

robót 
Nr faktury 

Data 

wystawienia 

faktury 

Data zapłaty 

za fakturę 

Wartośd netto 

(PLN) 

Wartośd brutto 

(PLN) 

Dofinansowan

ie z budżetu 

paostwa 

I 
22/RD/2012 21/11/2012 30/11/2012 518.592,90  637.869,27  

388.054,49 
II 13/1212KS/

FAK/SDP1 
21/12/2012 27/12/2012 112.390,00 138.239,70 

II 1/1212KS/F

AZ/SDPP1* 
31/12/2012 31/12/2012 379.430,08 466.699,00 233.349,50 

Razem 1.010.412,98 1.242.807,97 621.403,00 

* Faktura zaliczkowa 

Zgodnie z powyższym zestawieniem Beneficjent zwrócił do budżetu niewykorzystaną częśd 

dotacji w wysokości 31.651 zł, (653.054,00 zł - 621.403,00 zł = 31.651,00 zł). Po otrzymaniu 

dokonanego przez Beneficjenta zwrotu, wysokośd wypłaconej za 2012 rok dotacji 

obejmującej Etap I i częśd Etapu II inwestycji wyniosła 621.403,00 zł. 
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Zwrot dotacji w 2013 r. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w formie zaliczki  przekazał Wykonawcy, firmie POL-Dróg Kościan 

Sp. z o.o.  środki na realizację II Etapu inwestycji. W trakcie realizacji projektu, po stronie 

Wykonawcy pojawiły się trudności związane z wykonaniem inwestycji, co doprowadziło  

do rozwiązania Umowy nr ZDW-ZG-III/219/2012 zawartej dnia 12.10.2012 r. pomiędzy 

Województwem Lubuskim/Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze a firmą  POL-

Dróg Kościan Sp. z o.o.  

W konsekwencji za kwalifikowalne w 2012 r. uznane zostały wydatki w łącznej wysokości 

776.108,97 zł poniesione w ramach faktury nr 22/RD/2012 z dnia 21/11/2012 oraz faktury nr 

13/1212KS/FAK/SDP1 z dnia 21/12/2012 r.  

Kwotę zwrotu wyliczono pomniejszając łączną kwotę środków przekazanych na zadanie  

w 2012 r. o wydatki z faktur uznanych za kwalifikowalne. 

 

Środki przekazane na koniec 2012 r. na podstawie 1 wniosku o płatnośd 653.054,00 zł 

- środki niewykorzystane, zwrócone w 2012 r. do budżetu - 31.651,00 zł 

Razem 621.403,00 zł 

- środki z faktur uznanych za kwalifikowalne  - 388.054,49 zł  

Do zwrotu 233.348,51 zł 

 

Na podstawie art. 169 ust. 1, pkt 1, ust. 4 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wojewoda Lubuski jako Dysponent 

części budżetowej pismem z dnia 26 września 2013 r. znak: FBC-V.0012.3.2012.MDom 

wezwał Beneficjenta do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem  

w wysokości 233.348,51 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych. 

W dniu 09 października 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał zwrotu dotacji 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami jak dla zaległości 

podatkowych.  

 

Wypłata dotacji w 2013 r. 

Po złożeniu przez Dysponenta części budżetowej (Wojewodę Lubuskiego) wniosku  

o akceptację zmian w harmonogramie podziału środków dotacji na lata 2012-2013, Minister 

Finansów dnia 16 października 2013 r. wydał Decyzję nr BP9/4442/17-
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2/BST/1021,1128/2013/108930 w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia  

15 października 2012 r. (skorygowanej decyzją z dnia 29 listopada 2012 r.) o zapewnieniu 

finansowania wydatków. Zmiany zawarte w ww. decyzji nie zmieniły kwoty dofinansowania 

ogółem, natomiast dotyczyły przesunięd kwot w poszczególnych latach realizacji zadania. 

Według zmienionej decyzji, na realizację zadania w 2013 roku zapewniona została kwota 

1.935.877,51 zł. 

Zmiana harmonogramu podziału środków dotacji  spowodowała koniecznośd wprowadzenia 

zmian do umowy nr 2/2012 zawartej w dniu 13 grudnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą 

Lubuskim a Województwem Lubuskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu paostwa 

projektu pn.: „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz”. Aneks  

do niniejszej umowy zawarty został 05 grudnia 2013 r.  

W 2013 r. w załączeniu do wniosków o wypłatę dotacji Beneficjent złożył następujące 

dokumenty:  

Etap 

robót 
Nr faktury 

Data 

wystawienia 

faktury 

Data zapłaty 

za fakturę 

Wartośd netto 

(PLN) 

Wartośd 

brutto 

(PLN) 

Dofinansowan

ie z budżetu 

paostwa 

III (0002PF/04/1
3/D13291 - 

PRO FORMA) 
0003/04/13/

D13291 

 

24/04/2013 

30/04/2013 

29/04/2013 279 021,73 343 196,73 

1.925.119 
0007/07/13/

D13291 
19/07/2013 14/08/2013 1  115 725,06 1 372 341,82 

II*  

 

3791200011 10/10/2013 28/10/2013 1 490 220,81 1 832 971,72 

3791200016 27/11/2013 27/12/2013 245 307,43 301 728,14 

Razem 3.130.275,03 3.850.238,41 1.925.119 

* W związku z koniecznością realizacji II Etapu zadania ZDW w Zielonej Górze ponownie przeprowadził procedurę wyboru 

Wykonawcy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony 

został nowy wykonawca II Etapu robót tj. Spółka z o.o. działająca pod firmą Strabag z siedzibą w Pruszkowie. 

 

Po złożeniu przez Dysponenta części budżetowej wniosków o przeniesienie środków, 

Minister Finansów wydał Decyzje w sprawie zmian w budżecie paostwa na 2013 r. 

zwiększając środki w budżecie Wojewody Lubuskiego w Dziale 600 Rozdziale 60013 

Paragrafie 6530 łącznie o kwotę 1.925.119,00 zł, która przekazana została na rachunek 

Beneficjenta. 

Koszt realizacji inwestycji okazał się niższy niż zakładano na etapie planowania. Powodem 

powstania rozbieżności pomiędzy planowanym a wykonanym kosztem realizacji zadania  
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było zmniejszenie wartości robót budowlanych, co wynikało z charakteru zawartych umów 

z Wykonawcami. Wynagrodzenie Wykonawców zostało określone na podstawie formularza 

cenowego zamieszczonego w SIWZ, jednak ostateczne rozliczenie robót odbywało się na 

podstawie protokołów odbioru robót, formularza cenowego i zawartych w nim cen 

jednostkowych oraz pomiarów powykonawczych faktycznie wykonanych robót. 

Ostatecznie kwota udzielonej dotacji stanowi  2.313.173,49 zł. 

 

VI.  ROZLICZENIE PROJEKTU 

1. Umowy zawarte z wykonawcami/dostawcami w celu realizacji projektu  

1.1 Umowa nr ZDW-ZG-III/121/2012 z dnia 15.05.2012 r., zawarta pomiędzy Zarządem Dróg 

Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - 

Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świętnie, obejmująca wykonanie zadania 

„Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop Lubogoszcz od km 

58+000 do 59+700”. 

1.2 Umowa nr ZDW-ZG-III/219/2012  z dnia 12.10.2012 r., zawarta pomiędzy Zarządem Dróg 

Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze a firmą POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o., 

dotycząca wykonania robót budowlanych na zadaniu „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej 

nr 278 na odc. Konotop – Lubogoszcz – etap II od km 57+036 do km 58+000 oraz od km 

59+700 do km 61+645”. 

1.3 Umowa nr ZDW-ZG-WBN-153/2013  z dnia 26.08.2013 r., zawarta pomiędzy Zarządem 

Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze a firmą STRABAG sp. z o.o., dotycząca 

wykonania robót budowlanych na zadaniu „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 

na odc. Konotop – Lubogoszcz – etap II od km 57+036 do km 58+000 oraz od km 59+700 

do km 61+645”  

1.4 Umowa nr ZDW-ZG-WBN-60/2013  z dnia 22.03.2013 r., zawarta pomiędzy Zarządem 

Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze a firmą SKANSKA S.A., dotycząca 

wykonania robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278  

na odc. Konotop – Lubogoszcz – etap III”.  

Fotokopie ww. dokumentów znajdują się w aktach kontroli projektu w siedzibie LUW. 
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2. Protokoły odbioru wykonanych robót  

Odbiór wykonanych robót Beneficjent udokumentował następującymi protokołami: 

2.1 Protokół nr 1/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. odbioru koocowego robót wykonanych 

w asortymencie „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop-

Lubogoszcz od km 58+000 do 59+700” (Umowa nr ZDW –ZG-III/121/2012 z dnia 15 

maja 2012 r.); 

2.2 Protokół nr 1/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. odbioru częściowego robót wykonanych 

w asortymencie „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop-

Lubogoszcz – etap II od km 57+036 do 58+000 oraz od 59+700 do 61+645” (Umowa  

nr ZDW –ZG-III/219/2012 z dnia 12 października 2012 r.); 

2.3 Protokół nr 1/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. odbioru koocowego robót wykonanych  

w asortymencie „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop-

Lubogoszcz – etap III” (Umowa nr ZDW –ZG-WBN-60/2013 z dnia 22 marca 2013 r.); 

2.4 Protokół nr 1/2013 z dnia 10 października 2013 r. odbioru częściowego robót 

wykonanych w asortymencie „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku 

Konotop-Lubogoszcz – etap II od km 57+036 do 58+000 oraz od 59+700 do 61+645” 

(Umowa nr ZDW –ZG-WBN-153/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.); 

2.5 Protokół nr 1/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. odbioru koocowego robót dot. 

inwestycji „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop-Lubogoszcz 

– etap II od km 57+036 do 58+000 oraz od 59+700 do 61+645” (Umowa nr ZDW –ZG-

WBN-153/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.). 

W protokole odbioru robót wskazanym w poz. 2.3 znajduje się zapis odnoszący się do 

przebudowy odcinka drogi (62+454 do km 64+354) oraz zapis iż wg. projektu jest to odcinek 

(61+800 do km 63+700). Zapis wynika ze zmiany kilometracji drogi, spowodowanej 

włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 278 odcinka o długości 654 m.  

Fotokopie ww. dokumentów oraz wyjaśnienia Beneficjenta w sprawie zmiany kilometracji 

drogi woj. nr 278 znajdują się w aktach kontroli projektu w siedzibie LUW. 

 
3. Dokumenty finansowe i dokumenty księgowe  

W ramach potwierdzenia dokonania płatności skontrolowane zostały oryginały faktur oraz 

poleceo przelewu. Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych kosztach 

na realizację kontrolowanego projektu. Oryginały faktur opisane są na odwrotach: „Zadanie 

dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu paostwa”.  
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Szczegółowe zestawienie faktur i wyciągów bankowych zawierają poniższe tabele: 

Tabela1.  Wydatki kwalifikowalne; 

Tabela 2. Wydatek niekwalifikowalny. 

Ponadto, zestawienie faktur wraz z umowami z Wykonawcami i protokołami odbioru 

przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania z kontroli. 
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Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne. 

Etap 

robót 

Nr faktury Data 

wystawienia 

faktury 

Data zapłaty za 

fakturę 

Wartośd netto 

(PLN) 

Wartośd 

brutto 

(PLN) 

Dofinansowanie 

z budżetu 

paostwa  

Nr wniosku  

o wypłatę 

dotacji 

I 22/RD/2012 21/11/2012 30/11/2012 518.592,90  637.869,27  
388.054,49 1 

II 13/1212KS/FAK/SDP1 21/12/2012 27/12/2012 112.390,00 138.239,70 

III  (0002PF/04/13/D13291 

- PRO FORMA) 

0003/04/13/D13291 

 

24/04/2013 

30/04/2013 

 

29/04/2013 
279.021,73 343.196,73 

835.439,00 2 

0007/07/13/D13291 19/07/2013 14/08/2013 1 .115.725,06 1.372.341,82 

II  

(druga 
umowa) 

3791200011 10/10/2013 28/10/2013 1.490.220,81 1.832.971,72 
1.089.680,00 3 

3791200016 27/11/2013 27/12/2013 245.307,43 301.728,14 

Razem 3.761 257,93 4 626 347,38 2.313.173,49  

 

Tabela 2. Wydatek niekwalifikowalny. 

Etap 
robót 

Nr faktury Data 
wystawienia 
faktury 

Data zapłaty za 
fakturę 

Wartośd netto 
(PLN) 

Wartośd 
brutto 
(PLN) 

Dofinansowanie 
z budżetu 
paostwa  

Nr wniosku o 
wypłatę 
dotacji 

II 1/1212KS/FAZ/SDPP1 31/12/2012 31/12/2012 379 430,08 466 699,00 0,00 1 
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4. Odrębna ewidencja księgowa w ramach projektu 

Na podstawie §9 Umowy nr 2/2012 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu paostwa 

projektu pn.: „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz”, Beneficjent 

zobowiązany został do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków 

otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

Dowodem potwierdzającym prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej są wydruki 

operacji przeprowadzanych na następujących kontach: 

 080-60013-6050-11-01 (wydatki) – Konto jest prowadzone w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze. Określa ono wydatki przeznaczone na realizację 

zadania „wzmocnienie drogi woj. nr 278 Konotop – Lubogoszcz”. Saldo konta  

w wysokości 5.093.046,38 zł służyło do przeniesienia wartości środka trwałego  

do ewidencji środków trwałych na koniec 2013 r. Zgodnie z wyjaśnieniami 

przedstawionymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z dnia 31 marca 2014 r.  

po całkowitym zwrocie zaliczki przez Pol-Dróg Kościan, nastąpi zmniejszenie wartości 

środka trwałego – drogi wojewódzkiej nr 278 o kwotę 466.699,00 zł do prawidłowej 

kwoty środków trwałych tj. 4.626.347,38 zł. Wyjaśnienie znajduje się w aktach 

kontroli projektu. 

 223000 (dochody)– konto prowadzone jest w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej 

Górze. Zgodnie z Planem Kont Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze: 

„ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie 

stanu rozliczeo z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych  

na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych 

przez nie wydatków budżetowych”. Na koncie tym uwzględniono przepływ środków 

dotacji celowej przekazanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na konto Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 

 10030 (zwrot) – konto prowadzone jest w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej 

Górze, na którym zaksięgowano w dniu 9/10/2013 r. zwrot do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim kwoty 254.298,51 zł, tj. dotacji celowej  

z budżetu paostwa w wysokości 233.348,51 zł wraz z należnymi odsetkami. W trakcie 

kontroli p. Małgorzata Skorodecka z Departamentu Finansów Urzędu 

Marszałkowskiego poinformowała, że do czasu odzyskania środków od Wykonawcy 

POL-DRÓG KOŚCIAN sp. z o.o. jest to koszt Urzędu Marszałkowskiego. 
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 90100 (zwrot) – konto prowadzone jest w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej 

Górze, na którym zaksięgowano w dniu 31/12/2013 r. zwrot środków 

niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 31.651,00 zł (WB z dnia 02/01/2014 r.) 

wynikającej ze zwrotu środków od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

w dniu 31/12/2013 r. 

Na podstawie udostępnionych przez Beneficjenta dokumentów możliwe jest 

zidentyfikowanie wydatków poniesionych na realizację projektu. Wydruki z operacji 

przeprowadzanych na wskazanych w Protokole kontach znajdują się w aktach kontroli 

projektu. 

 

5. Trwałośd projektu 

Majątek powstały w wyniku realizowanego zgodnie z umową nr 2/2012 projektu 

pn. „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz” jest własnością 

Beneficjenta. W księdze ewidencji środków trwałych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  

w Zielonej Górze dla drogi wojewódzkiej nr 278 jest wpisany pod poz. 2.  

Według ewidencji wartośd inwestycji stanowi 5.093.048,93 zł wydatków kwalifikowalnych 

oraz 8.744,44 zł wydatków niekwalifikowalnych projektu (poniesionych na badania 

laboratoryjne). 

 Obecna wartośd projektu (5.093.048,93 zł) jest zawyżona o kwotę 466.699,00 zł wynikającą 

z faktury nr 1/1212KS/FAZ/SDPP1 uznanej za koszt niekwalifikowalny projektu.  

Po rozwiązaniu umowy z wystawcą faktury, tj. Wykonawcą II Etapu inwestycji - 

przedsiębiorstwem Pol-Dróg Kościan Spółka z o.o. z siedzibą w Bonikowie, Beneficjent  

wstąpił na drogę sądową o zwrot zaliczki uiszczonej w związku z realizacją umowy  

o nr ZDW-ZG-III/219/2012 z dnia 12 października 2012 udokumentowanej fakturą  

Vat nr 1/1212KS/FAZ/SDPP1. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wydano nakaz 

zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty 466.699,00 zł, która według zawartego w dniu 3 stycznia 

2014 r. Porozumienia spłacana będzie ratalnie w okresie od 31.01.2014 r. do 31.07.2014 r.  

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z dnia 31 marca 

2014 r. po całkowitym zwrocie zaliczki przez Pol-Dróg Kościan, nastąpi zmniejszenie wartości 

środka trwałego – drogi wojewódzkiej nr 278 o kwotę 466.699,00 zł do prawidłowej kwoty 

wydatków kwalifikowalnych w ewidencji środków trwałych tj. 4.626.347,38 zł. 
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Protokoły odbioru koocowego podpisane na zakooczenie wszystkich trzech etapów realizacji 

projektu stanowią jednocześnie zatwierdzenie gwarancji 60 miesięcy na trwałośd inwestycji, 

zgodnie z zapisami umów.  

Kopie protokołów, kopia Porozumienia oraz wyjaśnienia Beneficjenta znajdują się w aktach 

kontroli projektu. 

 

6. Rzeczowa realizacja zadania na miejscu 

W celu potwierdzenia rzeczowej realizacji projektu pn. „Wzmocnienie drogi woj. nr 278  

na odc. Konotop-Lubogoszcz” Zespół Kontrolujący udał się na miejsce jego realizacji i dokonał 

oględzin. W wyniku przeprowadzonych oględzin potwierdzono wykonanie robót 

budowlanych w ramach trzech etapów inwestycji.  

W miejscu realizacji projektu sporządzona została dokumentacja fotograficzna stanowiąca 

integralną częśd Protokołu oględzin, stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego Sprawozdania 

z kontroli. 

 

7. Przechowywanie  dokumentacji 

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że dokumentacja związana  

z kontrolowanym projektem będzie przechowywana zarówno w siedzibie Beneficjenta jak  

 i bezpośredniego realizatora projektu. 

W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, mieszczącej się przy  

ul. Niepodległości 32 w Zielonej Górze znajduje się dokumentacja techniczna związana  

z realizacją inwestycji, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, dokumenty finansowe, 

wnioski o wypłatę dotacji. 

W siedzibie Beneficjenta, tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, 

mieszczącym się przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze znajduje się oficjalna korespondencja 

z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim dotycząca udzielenia i zwrotu dotacji oraz dokumenty 

potwierdzające przekazanie dotacji do bezpośredniego realizatora projektu. 

 

VI  UWAGI  

1. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów oraz przeprowadzonych 

w miejscu realizacji zadania oględzin Zespół Kontrolujący dokonał pozytywnej oceny 

wydatkowania środków z rezerwy celowej budżetu paostwa przyznanej 

na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. 
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Konotop-Lubogoszcz”, zgodnie z umową nr 2/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zawartą 

pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim. 

2. Na dzieo przeprowadzenia kontroli wartośd środka trwałego – wzmocnionej drogi 

wojewódzkiej nr 278 wynosi 5.093.048,93 zł, co jest kwotą o 466.699,00 zł wyższą niż 

całkowita wartośd zadania. 

 
 
VII  ZALECENIA  

brak 

 

 

 
Podpisy kontrolerów 

 

Magdalena Domaoska 
 
 
Anna Cieśliczka 

 

 
 
 

 

 Podpis kierownika jednostki kontrolującej 
 
 
 

            WOJEWODA LUBUSKI 
    
                Jerzy Ostrouch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Załączniki: 

1. Zestawienie dokumentów dot. zadania pn.:  „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-

Lubogoszcz” 

2. Protokół oględzin zadania pn.: „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz” 

 


