
    Gorzów Wlkp., dnia  04 listopada  2015 roku 

 

. 

  

 

 

PER-I.431.23.2015.KSko 

 

Pani 

Danuta Madej 

Burmistrz Miasta Żary 

 
 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

1. Nazwa i adres  jednostki kontrolowanej: 

 

  Gmina Żary o statusie miejskim 

  Rynek 1-5 

  68-200 Żary 

  

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: 

 

- Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu 

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 229 - 1/2015 z dnia 26.08.2015 roku, 

- Magdalena Bonczek – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych  

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, 

na podstawie upoważnienia nr 229 - 2/2015 z dnia 26.08.2015 roku.  

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy  

Nr 13/32/23/2014 z dnia 30.07.2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim  a  Gminą 

Żary o statusie miejskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do 

zadania  pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Żarach” realizowanego w ramach „Narodowego 
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programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, 

zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 27.11.2014 r. i nr 2 z dnia 29.12.2014 r.  

 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:    

Kontrola przeprowadzona została w dniu 11.09.2015 roku. Kontrolę odnotowano  

w książce kontroli pod poz. 18. 

 

4. Zakres kontroli: 

 

Prawidłowość wykorzystania  dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Przebudowa 

ulicy Leśnej w Żarach”, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - 

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w szczególności w zakresie: 

 

a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, 

b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania, 

c) potwierdzenia odbioru robót, 

d) dokumentacji finansowej, 

e)      rozliczenia  z umowy o partnerstwie, 

f)      rzeczowej realizacji zadania na miejscu, 

g)     dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi) 

 

 5. Ocena kontrolowanej działalności: 

 

5.1. Złożenie wniosku: 

 

W dniu 30.09.2013 r. Gmina Żary o statusie miejskim złożyła do Wojewody Lubuskiego 

wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II 

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Leśnej              

w Żarach”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane 

zostały na łączną kwotę 3 350 000,00 zł, z czego 1 675 000,00 zł to wnioskowana kwota 

dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania 

środków własnych w kwocie 1 675 000,00 zł. 

 

 



5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:  

 

W dniu 30.07.2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem  a Gminą 

Żary o statusie miejskim reprezentowaną przez Burmistrza Wacława Maciuszonka  przy 

kontrasygnacie  Skarbnika – Joanny Wojak zawarto umowę nr  13/32/23/2014 

o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa 

ulicy Leśnej w Żarach ” na kwotę  1 675 000 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na 

realizację zadania środki w kwocie   1 675 000 zł. Całkowita wartość zadania to  3 350 000 zł 

brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora 

nadzoru.  

W związku z zakończeniem przez Gminę Żary o statusie miejskim  procedury przetargowej 

skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 27.11.2014 roku podpisano Aneks nr 1 

do umowy nr 13/32/23/2014 z dnia 30.07. 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu 

uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 3 140 700 zł, jak również kwota dotacji             

z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 1 570 350,00  zł (co stanowi nie więcej niż 50% 

wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 1 570 350,00 zł.  

Ponadto w  dniu 29.12.2014 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy jw. Zgodnie z aneksem, 

zmniejszeniu uległa całkowita wartość umowy do kwoty 3 059 174 zł, jak również kwota 

dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 1 529 587 zł (co stanowi nie więcej niż 50% 

wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 1 529 587 zł. W tym przypadku powodem 

zmniejszenia całkowitej wartości inwestycji było ograniczenie rzeczowego zakresu 

planowanych  robót  ze względu na zagrożenie niedotrzymania terminu wykorzystania dotacji 

przyznanej na realizację zadania określonego w umowie o dofinansowanie na dzień 

31.12.2014 roku. Ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 

10.12.2014 roku. 

 

5.3 Realizacja zamówień publicznych: 

 

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej 

ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena. Czynności związane                

z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 



wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem 

Wewnętrznym  Burmistrza  Miasta  Żary  Nr 76/14 z  dnia 08.08.2014 roku.                    

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Żarach”,             

w ramach  podstawowego zadania  pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

– ulica Leśna i Dębowa w Żarach” zamieszczone zostało  w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 18.08.2014 roku  (Nr  ogłoszenia: 176767-2014), w siedzibie 

zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.zary.pl od dnia 

18.08.2014 r. do dnia 05.09.2014 r.  

Do upływu terminu  składania ofert tj. do dnia 02.09.2014 roku godz. 9.45 złożono 2 oferty. 

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  konsorcjum 

firm : M & J sp. z o.o. , ul. Aleja Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary (lider)                           

i Przedsiębiorstwo Drogowe „BUD – DRÓG” Ryszard Kwapiszewski, ul. Leśna 9,        

67-120 Kożuchów (partner), łączna kwota brutto oferty 3 580 000,00 zł, w tym ul. Leśna  

- 3 138 700,00 zł brutto.  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 10.09.2014 r. pod nr 192987-2014. 

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Żary o statusie 

miejskim  przeprowadziła  przetarg  zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie    

z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych ( z póź. zm.), tj. w szczególności: 

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane  

art. 17 ust. 2 ustawy, 

- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami             

ww. ustawy, 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie  

z art. 36 ww. ustawy. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty 

określonego w SIWZ,  którym była najkorzystniejsza cena. 

 

W toku postępowania: 

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy, 

 -  nie odrzucono żadnej oferty, 

 - przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania 

    w trybie przetargu nieograniczonego.  

 



W dniu 10.09.2014 r. Gmina zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego 

wykonawcą umowę nr ZP/15/2014  w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.       

Za wykonanie  „Przebudowy ulicy Leśnej w Żarach”  w ramach zadania inwestycyjnego  

pn. „ Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą  ul. Leśna i Dębowa              

w Żarach” strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 3 138 700 zł. 

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.11.2014 r.   

Ponadto w  związku z realizacją zadania podpisano :  

 

12.11.2014 r. umowę nr AM.272.222.1.2014 dotyczącą wykonania robót dodatkowych 

(usunięcie kolizji z gazociągiem oraz konieczność obniżenia istniejących 

studni na kanalizacji deszczowej wraz z włączonymi do nich wpustami) 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego na             

ul. Leśnej o całkowitej wartości wynagrodzenia: 28.797,46 PLN netto, czyli 

35.420,88 PLN brutto - koszty niekwalifikowane. 

12.11.2014 r. aneks nr 1 do umowy nr ZP/15/2014 zmieniający termin wykonania 

przedmiotu umowy z uwagi na kolizję z istniejącą infrastrukturą podziemną 

oraz właściwe zabezpieczenie skarp (przed zmianą: 15.11.2014 r.; po zmianie: 

15.12.2014 r.). 

05.12.2014 r. aneks nr 2 do umowy nr ZP/15/2014 zmieniający wynagrodzenie za 

wykonanie  przedmiotu  umowy.  W związku z koniecznością wykonania 

robót zamiennych w zakresie ul. Leśnej wynagrodzenie wzrosło o kwotę 

64.066,89 PLN brutto (koszty niekwalifikowane) wynagrodzenie dotyczące 

przebudowy ww. drogi (przed zmianą: 3.138.700,00 PLN brutto; po zmianie: 

3.202.766,89 PLN brutto). 

09.12.2014 r. aneks nr 3 do umowy nr ZP/15/2014 zmieniający termin,   w związku ze 

stwierdzoną w trakcie realizacji robót koniecznością wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych, termin wykonania przedmiotu umowy 

 w zakresie ul. Leśnej (przed zmianą: 15.12.2014 r.; po zmianie:29.12.2014 r.) 

oraz ul. Dębowej (przed zmianą: 15.12.2014 r.; po zmianie: 30.03.2015 r.). 

15.12.2014 r. umowę nr ZP/18/2014 dotyczącą wykonania robót dodatkowych niezbędnych 

do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego. Całkowita kwota 

wynagrodzenia: 494.392,58 PLN brutto (401.945,19 PLN netto), w tym 

wydatki dotyczące ul. Leśnej - 437.415,77 PLN brutto – koszty 



niekwalifikowane (w zakresie - obniżenie posadowienia istniejącego 

gazociągu, spłycenie sieci wodociągowej wraz z dociepleniem systemową 

otuliną styropianową, wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacji, wykonanie 

zabezpieczenia skarp – muru oporowego) oraz ul. Dębowej - 56.976,81 PLN 

brutto (wymiana gruntu pod skrzynkami rozsączającymi) – koszty 

niekwalifikowane. 

29.12.2014 r. aneks nr 4 do umowy nr ZP/15/2014 zmieniający, w związku z brakiem 

możliwości wykonania muru oporowego (roboty dodatkowe określone 

umową nr ZP/18/2014) oraz trawników z trawy z rolki (zakres podstawowy 

objęty zakresem umowy nr ZP/15/2014), termin wykonania przedmiotu 

umowy w zakresie ul. Leśnej (przed zmianą: 29 12.2014 r.; po zmianie: 

29.12.2014 r. - dotyczy podstawowego zakresu ul. Leśnej) oraz 30.03.2015 r. 

- w zakresie wykonania muru oporowego i trawnika  

z rolki przy ul. Leśnej). 

Przedmiotowy aneks zmieniał również termin wykonania przedmiotu umowy 

w zakresie ul. Dębowej (30.03.2015 r.) 

26.03.2015 r. aneks nr 5 do umowy nr ZP/15/2014 zmieniający termin wykonania trawnika 

z rolki przy ul. Leśnej (z dnia 30.03.2015 r. na dzień 17.04.2015 r.), z uwagi 

na brak możliwości pozyskania trawy z rolki (utrzymujące się niskie 

temperatury).  

 

Na podstawie Zarządzenia nr 39/2014 Burmistrza Miasta Żary z dnia 15.04.2014 r.  

w jednostce obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.   

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego zamawiający dokonał rozeznania rynkowego 

występując z zapytaniem ofertowym do 9 wykonawców. Oferty złożyło 4 wykonawców.     

Na potwierdzenie czynności zamawiający spisał w dniu 22.09.2014 r. protokół  

z przeprowadzonej czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro.  Najniższą cenę spośród złożonych ofert zaoferowało Biuro Usług 

Inwestycyjnych „ART-PROJEKT”, ul. Na Wzgórzu 8, 68-200 Żary oferując kwotę 

ryczałtową brutto 4 900,00 zł (w tym nadzór nad przebudową ul. Leśnej – 2 000,00 zł) .                      

W dniu 23.09.2014 r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr AM.272.192.2014 na 

prowadzenie  nadzoru  inwestorskiego. Ponadto w dniu 29.12.2014 r. zawarto aneks nr 1 do 



przedmiotowej umowy, który zmieniał  sposób zapłaty wynagrodzenia za wykonana usługę. 

Wprowadzono faktury częściowe : jedna dotyczyła płatności za nadzór sprawowany przy 

przebudowie ul. Leśnej, druga dotyczyła płatności dotyczącej nadzoru nad pracami 

prowadzonymi przy przebudowie ul. Dębowej. 

 

5.4 Rozliczenie finansowe: 

 

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji 

projektu z dnia 21.01.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 

3.126.826,41 zł, w tym: 

 

Lp. 
nr faktury  

z dnia 

nett

o 

brut

to 

data 

przel

ewu 

Kwota 

dofinans

owania 

1 
FA/2/10/2014  

03.10.2014 

836 

227,

64 

1 02

8 56

0,00 

21.10

.2014 

514 280,

00 

2 
FA/24/11/2014 

14.11.2014 

813 

739,

84 

1 00

0 90

0,00 

02.12

.2014 

500 450,

00 

3 
FA/38/12/2014  

29.12.2014 

890 

541,

80 

1 09

5 36

6,41 

31.12

.2014 

547 683,

20 

4. 
40/12/2014 

30.12.2014 

1 62

6,02 

2 00

0,00 

31.12

.2014 
1 000,00 

RAZEM 

2 54

2 13

5,30 

3 12

6 82

6,41 

 
1 563 41

3,20 

Koszty wykonania robót budowalnych zapłaconych przez jst w ramach 

faktury FA/38/12/2014 z dnia 29.12.2014 nieobjętych jednocześnie 

umową o dofinansowanie z Wojewodą Lubuskim 

 

 - 

67 6

52,3

3 

 

- 

33 826,1

6 

RAZEM  

3 05

9 17

4,08 

 
1 529 58

7,04 

 
Zgodnie Aneksem nr 1 do umowy nr 13/32/23/2014 z dnia 27.11.2014 r. o dofinansowanie 

przedmiotowego zadania Gminie Żary wypłacono dotację celową w kwocie 1 570 350,00 zł, 

co stanowiło nie więcej niż 50% całkowitego planowanego kosztu inwestycji określonego       

w Umowie.  W związku z faktem, że całkowity koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 

3 059 174,08 zł w dniu 29.12.2014 r. podpisano Aneks nr 2 do ww. Umowy zmniejszający 



całkowitą wartość zadania i jednocześnie dofinansowania do kwoty nie większej niż 50% 

wartości zadania tj. 1.529.587,00 zł. 

W związku z powyższym w dniu 30.12.2014 r. Gmina Żary zwróciła Wojewodzie 

Lubuskiemu nadpłaconą kwotę dotacji w kwocie 40 763,00 zł. 

Gmina Żary w ramach realizowanego zadania, zawarła w dniu 12.09.2013r.                  

Umowę partnerską z Powiatem Żarskim w sprawie udzielenia przez Powiat Żarski pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na „Przebudowę ul. Leśnej w Żarach” w wysokości     

350 000,00 zł brutto. Ponadto w dniu 30.06.2014 r. zawarto pomiędzy Gminą Żary                   

i Powiatem Żarskim Porozumienie na dofinansowanie ww. zadanie. Na podstawie wyciągu 

bankowego  z dnia 27.11.2014 r. stwierdza się, że przedmiotowa kwota wpłynęła na konto 

Gminy. 

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe 

wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego 

programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. 

 

5.5 Odbiory robót: 

 

Wykonawca robót budowlanych wpisem do dziennika budowy w dniu 29.12.2014 r. 

zawiadomił zamawiającego o zakończeniu robót w zakresie ul. Leśnej na zadaniu 

„Przebudowa ulicy Leśnej w Żarach”. 

W dniu 29.12.2014 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru robót budowlanych 

wykonywanych na ul. Leśnej w Żarach wskazanych  w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy podstawowej    

nr ZP/15/2014  z dnia 10.09.2014 r. w celu potwierdzenia zrealizowania zakresu robót 

budowlanych objętych dofinansowaniem ze środków budżetu państwa – umowa                      

o dofinansowanie nr 13/32/23/2014 z dnia 30.07.2014 r. oraz umożliwieniu dokonania 

płatności przez zamawiającego na rzecz wykonawcy za ten zakres robót.  

Stwierdzono uwagi, które nadają się do usunięcia, lecz ze względu na warunki pogodowe ich 

usunięcie było niemożliwe. Wobec tego ustalono, że odbiór usuniętych uwag nastąpi                 

w terminie odbioru końcowego podstawowego zakresu robót. tj. na wiosnę 2015 r.                 

W dniu 17.04.2015 r. Komisja odbiorowa podpisała protokół końcowego odbioru robót           

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą    

ul. Leśna i Dębowa w Żarach”. 



Pismem z dnia 08.05.2015 r. wykonawca zawiadomił zamawiającego, że stwierdzone usterki 

w protokole z dnia 17.04.2015 r. zostały usunięte. Zostało to  potwierdzone w protokole            

z usunięcia wad  w dniu 11.05.2015 r. 

 

5.6 Dokumentacja drogi: 

 

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi 

gminnej prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy;  

nr ewid. odcinka drogi  - G1048690811021 w ciągu drogi gminnej Żary – ul. Leśna,          

data założenia książki – 28.07.2010 r. 

 

5.7 Kontrola rzeczowa zadania: 

 

W dniu 11 września 2015 roku w miejscu realizacji inwestycji,  Zespół kontrolujący 

potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz 

dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.  Z oględzin sporządzono dokumentację 

fotograficzną, która stanowi akta kontroli.  

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez 

Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie. 

 

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie. 

 

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

                                                                          wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                                                                                             Jan Świrepo 

                                                                                     Wicewojewoda Lubuski 

 

 

 

 



 

 

 

 


