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                          Gorzów Wlkp., dnia  10 kwietnia  2017 roku 

 

 

 

 

 

 

PER-I.431.3.2017.KSko 

Pan 

Wiesław Czyczerski 

Burmistrz Zbąszynka 

 

 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej 

  

Gmina Zbąszynek 

ul. Rynek 1  

66-210 Zbąszynek 

 

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 12-1/2017 z dnia 02.02.2017 roku, 

 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu 

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 12-2/2017 z dnia 02.02.2017 roku. 

 

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15.07.2011 roku  

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

Nr 2/29/39/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą 

Zbąszynek o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania  

pn. „Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego  

w Zbąszynku”. 

 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych     

 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 10.02.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli pod poz. nr 1/2017 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                 WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                                     

                        Władysław Dajczak 
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4. Zakres kontroli 

 

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa  

ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku” w ramach 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 – 2019”,  

a 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) zgodności dokumentacji finansowej, 

e) rozliczenie z umowy o partnerstwie, 

f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu, 

g) dokumentacji dotyczącej ewidencji drogi (książka drogi). 

 

5. Ocena kontrolowanej działalności 

 

5.1. Złożenie wniosku 

 

W dniu 30.10.2015 r. Gmina Zbąszynek złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek  

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dla zadanie pn. „Rozbudowa ul. Długiej  

i ul. Towarowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku”. Zgodnie z wnioskiem 

koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 

1.311.954,44 zł, z czego 655.977,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. 

Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 

655.977,84 zł.  

 

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą  

 

W dniu 22.03.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Zbąszynek reprezentowaną 

przez Burmistrza – Wiesława Czyczerskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Nawracała 

została zawarta umowa nr 2/29/39/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu 

państwa zadania pn. „Rozbudowa ul. Długiej i ul. Towarowej oraz przebudowa  

ul. B. Chrobrego w Zbąszynku” na kwotę 1.311.955 zł, na którą składają się - wynagrodzenie 

wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać 

na realizację zadania środki w kwocie 655.978 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 

655.977 zł. 

 

W związku z zakończeniem przez Gminę Zbąszynek procedury przetargowej skutkującej 

zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 01.06.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy  

nr 2/29/39/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita 

wartość inwestycji do kwoty 1.021.197 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa  

i po zmianie wyniosła 510.598zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz 

wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 510.599 zł.  
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Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie ustalono na dzień 

31.12.2016 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął  

z dniem 10.12.2016 roku. 

 

5.3 Realizacja zamówień publicznych 

 

5.3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 

 

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. tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.    

w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 

85% i okres gwarancji – 15 %.  

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej 

przez Burmistrza Zbąszynka pismem z dnia 28.01.2016 roku.  

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz 

przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 12.01.2016 roku (Nr ogłoszenia: 7760-2016), w siedzibie zamawiającego na 

tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.zbaszynek.pl od dnia 12.01.2016 r. do 

01.02.2016 r.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

18.01.2016 r. pod numerem 11714-2016. W związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono 

termin składania ofert do dnia 16.02.2015 r. 

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum 

Firm: Ryszard Pacholak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe 

„PACHOLAK” z siedzibą w Bobrowicku przy ul. Pałacowej 7, 66-300 Międzyrzecz – Lider 

konsorcjum, DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą  

w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14 - Partner konsorcjum (kwota brutto oferty  

989 831,69 zł).  

W postępowaniu przetargowym nie wystąpił przypadek rażąco niskiej ceny. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 10.02.2016 r. pod nr 29594-2016. 

 

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Zbąszynek 

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 i okres gwarancji. 

http://www.bip.zbaszynek.pl/
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W toku postępowania: 

 nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy, 

 nie odrzucono żadnej oferty, 

 przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania  

w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

W dniu 9.02.2016 r. Gmina Zbąszynek zawarła z wybranym w wyniku przetargu 

nieograniczonego wykonawcą umowę nr 5/UM/2016 w zakresie realizacji przedmiotowego 

zadania.       

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto  

w wysokości 989 831,69 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 

dzień 31.08.2016 r.  

 

5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

 

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez przeprowadzenie rozmów telefonicznych  

z 3 wykonawcami i zaproszeniu ich do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

nad inwestycją pn.: „Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa                           

ul. B. Chrobrego w Zbąszynku”. W wyznaczonym przez Zamawianego terminie tj. do dnia 

25.01.2016 r.  złożono 3 oferty pozwalające na wybór wykonawcy usługi. Zamawiający wybrał 

jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr 

Owsiński z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3 P5/2. Oferta zawierała najniższą 

cenę. 

W dniu 09.02.2016 r. została zawarta umowa nr 6/UM/2016 na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński z siedzibą  

w Zielonej Górze.  

Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 31 365,00 zł brutto.  

 

5.4 Rozliczenie finansowe 

 

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji 

projektu z dnia 25.11.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie  

1.021.196,69 zł, w tym : 

 

Lp. Nr faktury Data 

wystawienia 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Data zapłaty 

1 FAS/5/05/2016 20.05.2016 455.284,56 560.000,01 17.06.2016 

2 FAS/1/10/2016 03.10.2016 349.456,65 429.831,68 02.11.2016 

3 10/10/2016 20.10.2016 25.500,00 31.365,00 21/11/2016 

RAZEM 830.241,21 1.021.196,69  

 

Zgodnie z Umową nr 2/29/39/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartą pomiędzy Wojewodą 

Lubuskim a Gminą Zbąszynek na wniosek Gminy przekazana została z budżetu państwa dotacja 

w kwocie 510.598 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.  
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Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego, konto 600 60016 6050 16 oraz 

080-17, za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja 

księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego 

zadania. 

 

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe 

wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 – 2019”. 

 

5.5 Rozliczenie umowy partnerskiej 

 

Gmina Zbąszynek w ramach realizowanego zadania, zawarła w dniu 28.10.2015 r. Umowę  

o współdziałaniu z Powiatem Świebodzińskim partnerstwa dla realizacji projektu w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019na zadanie 

„Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku”. 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy Powiat Świebodziński zobowiązał się przekazać kwotę 330.000 zł 

na realizację ww. zadania. 

Gmina Zbąszynek w dniu 07.07.2016 r. obciążyła Powiat Świebodziński notą księgową nr 

37/2016 na kwotę 330.000 zł. Na podstawie wyciągu nr 137/2016 z rachunku bankowego z dnia 

14.07.2016 r. Zespół kontrolujący potwierdził przekazanie ww. środków na konto Gminy. 

 

Montaż finansowy zadania, przedstawia się następująco: 

 

Finansowanie Kwota 
Procentowy udział        

w zadaniu 

Wojewoda Lubuski - dotacja z budżetu 

państwa. 
510.598,00 zł 49,99 % 

Powiat Świebodziński - 

współfinansowanie w ramach umowy 

partnerskiej.   

330.000,00 zł 32,32 % 

Gmina Zbąszynek – wkład własny. 180.598,69 zł 17,69 % 

RAZEM 1.021.196,69 zł 100 % 

 

5.6 Odbiory robót 

 

W dniu 31.08.2016 r. Wykonawca inwestycji zgłosił pisemnie gotowość do odbioru zadania pn. 

„Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku”. 

W dniu 31.08.2016 r. Burmistrz Zbąszynka powołał Komisję w celu przeprowadzenia procedury 

odbiorowej przedmiotowego zadania. W dniu 14.09.2016 r. Komisja odbioru robót rozpoczęła 

czynności odbiorowe i spisała protokół. Stwierdzono usterki, które na dzień odbioru końcowego 

w dniu 29.09.2016 r. zostały usunięte. W tym samym dniu Komisja stwierdziła, że zadanie 

zostało wykonane zgodnie z umową i podpisała  protokół odbioru końcowego robót.  
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5.7 Dokumentacja drogi 

 

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg. Ustalono, iż dla dróg gminnych prowadzone 

są książki drogi, które nie posiadają  aktualnych wpisów.  

Powyższe dotyczy następujących dróg gminnych : 

 nr ewidencyjny odcinka drogi F104102, ul. B. Chrobrego od Placu Dworcowego,  

 nr ewidencyjny odcinka drogi F104103, ul. Długa od ul. B. Chrobrego,  

 nr ewidencyjny odcinka drogi F104116, ul. Targowa od ul. Wojska Polskiego.  

 

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów           

i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.         

z 2005 r. Nr 67, poz. 582) zwanym dalej „Rozporządzeniem” zarządca drogi ma obowiązek 

aktualizowania ewidencji na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego 

roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający. 

 

5.8 Kontrola rzeczowa zadania 

 

W dniu 10.02.2017 roku Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie 

przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji 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 na podstawie: 

1. wydruków ze strony internetowej Gminy www.zbaszynek.pl, 

2. dokumentacji fotograficznej przedstawiającej umieszczenie w siedzibie urzędu informacji 

o zadaniu realizowanym w ramach Programu, 

3. kserokopii miesięcznika Zbąszyński kwartalnik nr 1/2016 oraz 3/2016 w których ukazały 

się artykuły dot. realizacji przedmiotowej inwestycji,  

4. tablic informacyjnych zamontowanych na miejscu realizacji inwestycji. 

 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień: 

 

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano o następujące ustalenie : 

 

 Zespół kontrolujący stwierdził brak aktualnych wpisów w książkach drogi dotyczących 

realizowanej inwestycji. 

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów  

i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582), książki drogi powinny być wypełnione oraz zaktualizowane 

http://www.zbaszynek.pl/
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do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio 

poprzedzający tj. w tym przypadku do końca I-go kwartału 2017 roku.  

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że książki drogi, które zostały założone  

w 2012 roku (ul. B. Chrobrego, ul. Długa i ul. Targowa) nie posiadają aktualnych wpisów.   

             

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienie są : 

 

Pan Stanisław Jakimczuk – z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej,  

Pan Hubert Cichy – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej,  

Pan Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka. 

 

7. Zalecenie 

 

7.1 Celem uniknięcia w przyszłości uchybień, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej ( Dz. u. nr 185, poz. 1092), zalecam : 

 

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku  

w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym  

i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582), prowadzić książki drogi na bieżąco  

i w sposób rzetelny. 

7.2 Ocena skontrolowanej działalności 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z uchybieniem. 

Stwierdzone uchybienie ma wyłącznie charakter formalny i nie powoduje następstw dla 

kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania. 

 

7.3 Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, oczekuję  

w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zalecenia oraz o podjętych działaniach           

lub przyczynach ich nie podjęcia. 

 

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

 

                                                                                       WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                                     

                                                                                             Władysław Dajczak 

 


