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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 

 

1. Nazwa i adres  jednostki kontrolowanej: 

 

  Gmina Nowa Sól - Miasto  

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 

  67-100 Nowa Sól 

  

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  20 - 1/2015 z dnia 11.02.2016 roku, 

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

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

na podstawie upoważnienia nr 20 - 2/2016 z dnia 11.02.2016 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 1/22/4/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim  a  Gminą 

Nowa Sól o statusie miejskim  o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa 

                  WOJEWODA LUBUSKI 

 

Władysław Dajczak   
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do zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli” 

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

Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30.06.2015 roku.  

 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:  

   

Kontrola przeprowadzona została w dniu 26.02.2016 roku. Kontrolę odnotowano  

w książce kontroli pod poz. 2/2016. 

 

4. Zakres kontroli: 

 

Prawidłowość wykorzystania  dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa 

drogi gminnej – ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli”, 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  porozumienia  partnerskiego, 

f)      rzeczowej realizacji zadania na miejscu, 

g)     dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi) 

 

 5. Ocena kontrolowanej działalności: 

 

5.1. Złożenie wniosku: 

 

W dniu  26.09.2014 r. Gmina Nowa Sól – Miasto  złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek 

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

Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Piłsudskiego       

w Nowej Soli”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji 

zaplanowane zostały na łączną kwotę 5 961 159,67 zł, z czego 2 980 579,00 zł to 



wnioskowana kwota dotacji z budżetu  państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na 

realizację zadania środków własnych w kwocie 2 980 580,67 zł.  

 

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:  

 

W dniu 02 marca 2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos a Gminą 

Nowa Sól  o statusie miejskim reprezentowaną  przez Prezydenta Wadima Tyszkiewicza  przy 

kontrasygnacie  Skarbnika – Bożesławy Korczyk - Giza zawarto umowę nr  1/22/4/2015 

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

drogi gminnej – ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli” na kwotę  5 961 160 zł. Jednostka 

zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 2 980 581 zł.  

W związku z zakończeniem przez Gminę Nowa Sól procedury przetargowej skutkującej 

zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy 

nr 1/22/4/2015 z dnia 02.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita 

wartość inwestycji do kwoty 5 350 809,03 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa      

i po zmianie wyniosła 2 675 404 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota 

wkładu jednostki 2 675 405,03 zł. Termin wykorzystania dotacji przyznanej na realizację 

zadania został określony w umowie o dofinansowanie i przypadł na dzień 31.12.2015 roku, 

natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10.12.2015 

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. 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena 98% i gwarancja 2%.          

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej 

Zarządzeniem  nr 005.2.0001.2015  Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 05.01.2015 roku. 

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy 

Piłsudskiego w Nowej Soli”  zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych      

w dniu 05.01.2015 roku (Nr ogłoszenia: 5815-2015), w siedzibie zamawiającego na tablicy 



ogłoszeń i na stronie internetowej www.nowasol.pl od dnia 05.01.2015 roku do dnia 

12.02.2015 roku.  Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.02.2015 roku godz. 10.00 

złożono 7 ofert.    

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  firmę 

STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław 

(kwota brutto oferty 5 276 271,03 zł).  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 13.03.2015 r. pod nr 35891-2015. 

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Nowa Sól         

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 kryteriów oceny ofert określonego 

w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena i gwarancja. 

W toku postępowania: 

- wystąpił 1  przypadek wykluczenia wykonawcy, 

 -  odrzucono 1  ofertę, 

 - przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania 

    w trybie przetargu nieograniczonego.  

W dniu 13.03.2015 r. Gmina Nowa Sól - Miasto zawarła z wybranym w wyniku przetargu 

nieograniczonego wykonawcą Umowę nr 272.2.2015  w zakresie realizacji przedmiotowego 

zadania.       

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto  

w wysokości 5 276 271,03 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono 

na dzień 31.10.2015 r.  

Ponadto  strony zawarły :   



- Aneks nr 1 w dniu 29.06.2015 r.  w związku  z   wprowadzeniem zmian w dokumentacji 

projektowej. W oparciu o Protokoły konieczności nr 2 z dnia 11.05.2015 r,. nr 3 z dnia 

29.06.2015 r. oraz Protokół negocjacji z dnia 29.06.2015 r. zmniejszono wartość 

wynagrodzenia za przedmiot umowy o kwotę 8 342, 38 zł brutto tj. do kwoty 5 267 928,65 zł 

brutto. 

- Aneks nr 2 w dniu 28.10.2015 r. w związku z   wprowadzeniem zmian w dokumentacji 

projektowej. W oparciu o Protokół konieczności nr 5 z 14.10.2015 r., Protokół negocjacji       

z 28.10.2015 r., Protokół konieczności nr 7 z 01.10.2015 r. oraz Protokół negocjacji                 

z 23.10.2015 r. zmniejszono wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy o kwotę 

208 224,69 zł brutto tj. do kwoty 5 059 703,96 zł brutto. 

Jednocześnie w oparciu o Protokół konieczności nr 8 z 20.10.2015 r. i Protokół negocjacji      

z 23.10.2015 r. zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy na dzień 30.11.2015 r. 

 

W celu wyłonienia funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

gminnej – ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli” zamawiający złożył zapytania ofertowe  do 3 

wykonawców. Na potwierdzenie czynności wyłonienia wykonawcy spisał w dniu 26.02.2015 

roku protokół. Najniższą cenę spośród złożonych  2 ofert zaoferowała firma „PROMOST”   

sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Westerplatte 11. 

W dniu 12.03.2015 r. strony  zawarły Umowę  nr  GKŚ.7013.6.01.2015/02 (kwota brutto 

68 265,00 zł). 

 

5.4 Rozliczenie finansowe: 

 

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji 

projektu z dnia 12.01.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 

5 134 241,96 zł, w tym: 

 

Lp nr faktury Wystawiona w dniu Kwota netto Kwota brutto Data przelewu Kwota przelewu 

1 HO915000010 18.09.2015 1 145 838,98 1 409 381,95 08.10.2015 1 409 381,95 

2 45/P-P-1/15 21.10.2015 12 037,50 14 806,13 05.11.2015 14 806,13 

3 52/P-P-2/15 11.12.2015 43 462,50 53 458,87 17.12.2015 53 458,87 

4 53/P-P-3/15 11.12.2015 5 100,00 6 273,00 17.12.2015 6 273,00 

5 HO91500029 15.12.2015 2 967 741,47 3 650 322,01 23.12.2015 3 650322,01 

RAZEM 5 134 241,96 
 

5 134 241,96 

 



Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Nowa Sól przekazana została  

z budżetu państwa dotacja w kwocie 2 675 404 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej 

wartości zadania).  

Z uwagi na fakt, że całkowity koszt zadania, który wyniósł 5 134 241,96 zł, a jego 50% 

stanowi kwotę 2 567 120,98 zł Gmina zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną 

część dotacji w kwocie 108 284,00 zł (przedłożono wydruk potwierdzający operację, którą 

zrealizowano dnia 29.12.2015 r.). 

 

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”. 

 

Gmina Nowa Sól, w ramach realizowanego zadania, zawarła w dniu 14.04.2015 r. umowę 

partnerską nr 10.ZP.70119.2014 z Gminą Bytom Odrzański w sprawie pomocy finansowej   

w formie dotacji w wysokości 760 000,00 zł brutto na dofinansowanie zadania                      

pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli”. Na polecenie 

przelewu bankowego z dnia 01.07.2015 r. przedmiotowa kwota wpłynęła na konto Gminy. 

 

5.5 Odbiory robót: 

 

Wykonawca robót firma STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o.  zgłosiła przedmiotowe 

zadanie do odbioru końcowego w dniu 30.11.2015 r. W dniu 07.12.2015 r. komisja 

odbiorowa rozpoczęła odbiór inwestycji. W dniu 15.12.2015 r. komisja zakończyła 

przedmiotowy  odbiór i na tę okoliczność spisała protokół odbioru końcowego. Jakość 

wykonanych prac oceniono na dobrą. 

 

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  - G1024070804011, w ciągu drogi 102407F,   data założenia książki 

– 15.01.2014 r. 

 

 



5.7 Kontrola rzeczowa zadania: 

 

W dniu  26.02.2016  roku w  miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził 

wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji 

przedstawionej przez Jednostkę. Na miejscu  sporządzono dokumentację fotograficzną, która 

stanowi akta kontroli.  

Ponadto na miejscu realizacji projektu, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez 

Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie. 

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

 

                                                                             WOJEWODA LUBUSKI 

 

                                       Władysław Dajczak   
 

 


