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                                                                       Gorzów Wlkp., dnia  13  grudnia  2017 roku 

 

 

 

 

 

PER-I.431.6.2017.KSko 

 

 

Pan 

Paweł  Lichtański 

Burmistrz Iłowej 

 

 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 

 

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej 

  

Gmina Iłowa 

ul. Żeromskiego 27 

68-120  Iłowa 

 

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 39-1/2017 z dnia 02.03.2017 roku, 

 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu 

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 39-2/2017 z dnia 02.03.2017 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 3/29/47/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą 

Iłowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania  

pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w m. Iłowa”. 

 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 
                                                                                     

                       Władysław Dajczak 
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3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych     

 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 07.03.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli pod poz. nr 1/2017 r. 

 

 

4. Zakres kontroli 

 

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

infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w m. Iłowa”  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 Iłowa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek  

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 – 

2019”, na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w m. 

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

zostały na łączną kwotę 2.465.581,37 zł, z czego 1.232.790,68 zł to wnioskowana kwota dotacji 

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

własnych w kwocie 1.232.790,69 zł.  

 

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą  

 

W dniu 22.03.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa reprezentowaną przez 

Burmistrza – Pawła Lichtańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Pasternak- Jerz została 

zawarta umowa nr 3/29/47/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa 

zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w m. Iłowa”             

na kwotę 2.465.581 zł, na którą składają się - wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych                   

oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki 

w kwocie 1.232.790 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.232.791 zł. 

 

W związku z zakończeniem przez Gminę Iłowa procedury przetargowej skutkującej 

zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 01.06.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy  
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nr 3/29/47/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita 

wartość inwestycji do kwoty 1.812.625zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa  

i po zmianie wyniosła 906.312 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz 

wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 906.313 zł.  

 

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 – 95% i udzielona gwarancja – 5 %.  

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej 

przez Burmistrza Iłowej Zarządzeniem nr 203/16 z dnia 06.04.2016 roku.  

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie 

Iłowa – etap I w m. Iłowa” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

31.03.2016 roku (Nr ogłoszenia: 73448-2016), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń  

i na stronie internetowej www.bip.ilowa.pl od dnia 31.03.2016 r. do 25.04.2016 r.  

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec 56, 59-800 Lubań (kwota brutto 

oferty 1 776 187,45 zł).  

W postępowaniu przetargowym nie wystąpił przypadek rażąco niskiej ceny. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 05.05.2016 r. pod nr 112522-2016. 

 

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Iłowa 

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.ilowa.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 5.05.2016 r. Gmina Iłowa zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego 

wykonawcą umowę nr GK-I/48/U/16 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.       

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie powykonawcze brutto  

w wysokości 1 776 187,45 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 

dzień 30.09.2016 r. 

 Strony zawarły następujące aneksy do umowy podstawowej : 

- Aneks nr 1 z dnia 27.09.2016 r. – dotyczył zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na 

31.10.2016 r. ( protokół konieczności z dnia 12.09.2016 r.). 

- Aneks nr 2 z dnia 31.10.2016 r. – dotyczył zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na 

26.11.2016 r. ( protokół konieczności z dnia 28.10.2016 r.). 

- Aneks nr 3 z dnia 22.12.2016 r. – dotyczył zmiany wartości robót ustalonych kosztorysem 

powykonawczym na kwotę 1 805 194,88 zł (podstawa § 2 pkt. 2 i § 16 pkt 2 umowy nr 

GK.I/48/U/16 z dnia 05.05.2016 r.). 

Ostatecznie termin zakończenia inwestycji został przekroczony tj. z planowanego na 26.11.2016 

roku (Aneks nr 2 z dnia 31.10.2016 r.) przypadł na 22.12.2016 r. (data spisania protokołu 

odbioru końcowego). W związku z opóźnieniem zakończenia prac budowlanych zamawiający 

naliczył wykonawcy karę umowną za 25 dni zwłoki w kwocie 45 129,87 zł. 

 

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.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w m. 

Iłowa”. W wyznaczonym przez zamawiającego terminie tj. do dnia 16.10.2015 r., godz. 12.00  

złożono 3 oferty pozwalające na wybór wykonawcy usługi. Zamawiający wybrał jako 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego,  

mgr inż. Henryk Widawski, 65-119 Zielona Góra, ul. Mechaników 66. Oferta zawierała 

najniższą cenę. 

W dniu 10.05.2016 r. została zawarta umowa nr GK-II.52/U/16 na wykonywanie czynności 

nadzoru inwestorskiego z wybranym wykonawcą.  

Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 36 437,16 zł brutto.  

 

5.4 Rozliczenie finansowe 

 

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji 

projektu z dnia 02.10.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie  

1.841.623,04 zł. w tym : 
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Umowa nr GK-I/48/U/16 z dn. 05.05.2016 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą 

w Jałowiec 56 na szacunkową kwotę brutto 1.776.187,45 zł. 

Lp. Nr faktury 
Data 

wystawienia 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 
Data zapłaty 

Kwota 

kwalifikowal

na 

50% 

1 177/23/06/16 30.06.2016 201 000,00 258 300,00 26.07.2016 258 300,00 129 150,00 

2 203/26/07/16 30.07.2016 223 700,00 275 151,00 02.09.2016 275 151,00 137 575,50 

3 236/32/08/16 31.08.2016 238 700,00 293 601,00 29.09.2016 293 601,00 146 800,50 

4 279/41/09/16 27.09.2016 51 300,00 63 099,00 10.10.2016 63 099,00 31 549,50 

5 285/44/09/16 30.09.2016 278 618,22 342 700,41 07.11.2016 342 700,41 171 350,21 

6 416/76/12/16 22.12.2016 465 319,89 *572 343,47 30.12.2016 543 336,04 271 668,02 

*kwotę pomniejszono o wartość naliczonej kary umownej w wysokości 45.129,87 

zł.  Dokonano przelewu na kwotę 527.213,60 zł. 
-45 129,87 -22 564,94 

RAZEM 1 458 638,11 1 805 194,88   1 731 057,58 865 528,79 

Umowa nr GK-II.52/U/16 o ustanowienie inspektora nadzoru z dn. 10.05.2016 r. zawarta z firmą Henryk 

Widawski Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Zielonej Górze., na kwotę brutto  

36.437,16 zł. 

Lp. Nr faktury 
Data 

wystawienia 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 
Data zapłaty 

Kwota 

kwalifikowal

na 

50% 

1 10/2016 30.06.2016 4 307,99 5 289,83 21.07.2016 5 289,83 2 644,92 

2 14/2016 30.07.2016 4 589,04 5 644,52 30.08.2016 5 644,52 2 822,26 

3 18/2016 02.09.2016 4 896,75 6 023,00 16.09.2016 6 023,00 3 011,50 

4 21/2016 27.09.2016 1 052,38 1 294,43 10.10.2016 1 294,43 647,22 

5 22/2016 04.10.2016 5 715,64 7 030,24 25.10.2016 7 030,24 3 515,12 

6 35/2016 22.12.2016 9 061,90 11 146,14 29.12.2016 11 146,14 5 573,07 

RAZEM 29 623,70 36 428,16 - 36 428,16 18 214,08 

ŁĄCZNIE 1 488 261,81 1 841 623,04 - 1 767 485,74 883 742,87 

 

Zgodnie z Umową nr 3/29/47/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartą pomiędzy Wojewodą 

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

w kwocie 906 312 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.  

 

Gmina Iłowa w dniu 24 marca 2016 zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację 

projektu, która polegała na zmianie zaprojektowanej nawierzchni asfaltowej części ul. Drzymały, 

odcinek ok. 140 mb na istniejącą brukową nawierzchnię przewidzianą do przełożenia. Prośbę 

swoją Gmina uzasadniła koniecznością ujęcia takiego zalecenia zawartego w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Komisja Wojewódzka zaopiniowała tą zmianę 

pozytywnie z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kosztów ujętych w złożonym 

wniosku. 

 

Na podstawie przedstawionych wydruków z ewidencji księgowej (KB. 2015.150.318.150.428) 

konto 810,080, za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 stwierdzono, że wydatki inwestycyjne 

wykazane w zestawieniu  pozwalają na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych 

wykonanych dla tego zadania. 
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5.5 Rozliczenie umowy partnerskiej 

 

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

partnerską nr K.032.69.2015 z Powiatem Żagańskim w sprawie przystąpienia Powiatu 

Żagańskiego do zadania pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – 

etap I w m. Iłowa”. Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy Powiat Żagański zobowiązał się przekazać 

kwotę 630 000 zł na realizację ww. zadania. 

Na podstawie wyciągu z rachunku bankowego z dnia 25.07.2016 r. zostało potwierdzone,  

że przedmiotowa kwota wpłynęła na konto Gminy. 

 

5.6 Odbiory robót 

 

W dniu 28.11.2016 r. Wykonawca inwestycji zgłosił pisemnie do odbioru końcowego zadanie 

pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w m. Iłowa”.                         

(zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 31.10.2016 r. termin przypadał na 26.11.2016 r.). W dniu 

09.12.2016 r. komisja odbiorowa po dokonaniu wizji i kontroli prac postanowiła odmówić 

wszczęcia czynności odbiorowych. Wykonawca został zobowiązany do ich ponownego 

zgłoszenia po faktycznym ich zakończeniu. W dniu 22.12.2016 r. wpłynęło powtórnie do 

zamawiającego pismo o gotowości do odbioru końcowego zadania.  

W dniu 22.12.2016 r. komisja odbiorowa po dokonaniu oględzin inwestycji stwierdziła wady     

w wykonaniu, które wykonawca miał obowiązek usunąć zgodnie z protokołem odbioru robót  

w terminie do 6.01.2017 r. (montaż słupków ochronnych na chodnikach, ostateczna regulacji 

zasów i pokryć studzienek, usunięcie zbędnego piasku z chodników i nawierzchni ulic, montaż 

azyli dla pieszych). 

Na dzień kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, że w dniu 06.01.2017 r. komisja odbiorowa 

dokonała odbioru usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru robót zasadniczych  

w dniu 22.12.2016 r. Komisja odbiorowa ustaliła, że wykonawca do dnia 15.04.2017 r. po 

okresie zimowym wykona prace naprawcze (w ramach gwarancji) poboczy i usunie ewentualne 

usterki, które mogły wystąpić w tym okresie. 

W dniu 12.04.2017 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru prac naprawczych co potwierdziła 

protokołem odbioru.  

 

5.7 Dokumentacja drogi 

 

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.  

 

Stwierdzono, że dla dróg: 

 

 nr ewidencyjny odcinka drogi G0000050810043, ciąg drogi : ul. Drzymały, przebieg            

od ul. Młyńskiej, jest prowadzona książka drogi. Data założenia książki – 26.01.2007 r. 

 nr ewidencyjny odcinka drogi G0000300810043, ciąg drogi : ul. Młyńska, przebieg                

od ul. Kolejowej do mostu, jest prowadzona książka drogi. Data założenia książki – 

26.01.2007 r. 
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 nr ewidencyjny odcinka drogi G0000040810043, ciąg drogi : ul. Żeromskiego, przebieg 

od ul. Kolejowej, jest prowadzona książka drogi. Data założenia książki – 15.01.2007 r.  

 nr ewidencyjny odcinka drogi G0000230810043, ciąg drogi : ul. 1-ego Maja, przebieg od 

ul. Krótkiej do ul. Konopnickiej, jest prowadzona książka drogi. Data założenia książki – 

01.03.2007 r. 

 nr ewidencyjny odcinka drogi G0000280810043, ciąg drogi : ul. Konopnickiej, przebieg 

od ul. Żeromskiego, jest prowadzona książka drogi. Data założenia książki – 01.03.2007 

roku. 

 

5.8 Kontrola rzeczowa zadania 

 

W dniu 07.03.2017 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. 

 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień 

 

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania z wnioskiem o dofinansowanie, umową  

o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych oraz Ustawą o finansach publicznych na 

podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli stwierdza się, że 

przedmiotowe zadanie zrealizowano: 

 

1. Z naruszeniem Umowy Nr 3/29/47/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartej pomiędzy 

Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi  

z budżetu państwa do zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie 

Iłowa – etap I w m. Iłowa”. 

 

Gmina Iłowa zawarła z Wykonawcą zadania umowę kosztorysową na kwotę 

1 776 187,45 zł, gdzie ostateczna wartość robót została ustalona w kosztorysie powykonawczym 

sporządzonym w oparciu o ilość robót rzeczywiście wykonanych i ceny jednostkowych 

określonych w ofercie Wykonawcy. Na podstawie Protokołów konieczności wykonania robót 

dodatkowych z dnia 12.09.2016 r., oraz Zestawienia kosztorysów powykonawczych  

z dnia 22.12.2016 roku zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego oraz 

Kierownika Budowy (które stanowią akta kontroli), Gmina podpisała z Wykonawcą w dniu 

22.12.2016 roku Aneks nr 3 do Umowy. Zmiana dotyczyła zwiększenia ostatecznej wartości 

robót do kwoty brutto 1.805.194,88 zł., które nastąpiło w wyniku wykonania robót 

dodatkowych. 

 

Zgodnie z § 1 ust 5 Umowy Nr 3/29/47/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartej pomiędzy 

Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa propozycja zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu 
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rzeczowego zadania (ilości robót) podlega zaopiniowaniu przez Komisję Wojewódzką. Umowa 

zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa została zawarta na przedmiot umowy na 

zamówienie podstawowe ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kosztorysach 

ofertowych a w konsekwencji Umowie nr GK-I/48/U/16 z dnia 05.05.2016 r.  

Jednostka nie poinformowała Wojewody o zmianach zakresu prac inwestycyjnych  

(Protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 12.09.2016 r.) w trakcie realizacji 

inwestycji, które podlegały zaopiniowaniu przez Komisję Wojewódzką, a tym samym nie 

otrzymała zgody na rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy i sfinansowanie robót  

z dotacji celowej budżetu państwa. W związku z powyższym koszty te w wysokości 29.007,43 zł 

nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych, a tym samym nie podlegają finansowaniu ze 

środków dotacji.  

 

Mając na względzie ustalenia wskazane powyżej oraz umniejszenie wydatków kwalifikowalnych 

dot. realizacji zadania o kwotę 29 007,43 zł, oraz pomniejszoną wartość naliczonej kary 

umownej w wysokości 45 129,87 zł. (pomniejszonej z faktury nr. 416/76/12/16 z dnia 

22.12.2016 r.), wartość ostateczna wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zadania 

wyniosła 1 767 494,74 zł. 

 

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania 

dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont 

dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2009 r , nr 53, poz. 435 ze zm.), Jednostka mogła 

otrzymać udział w dofinansowaniu zadania, tj. 50 % kosztów realizacji zadania, zatem 

maksymalna kwota dofinansowania mogła wynieść 883 747,37 zł. Na podstawie Umowy  

Nr 3/29/47/2016 z dnia 22.03.2016 roku, Jednostka otrzymała dotację celową w wysokości  

906 312 zł. W związku z powyższym różnicę pomiędzy dotacją otrzymaną a należną stanowiącą 

kwotę 22.564,63 zł należy uznać jako dotacje pobraną w nadmiernej wysokości.  

W dniu 30 grudnia 2016 roku Jednostka zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu kwotę 8.060,93 zł 

jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości. Tak więc kwota 14 508,20 zł, jako pozostała 

część dotacji została pobrana w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi do budżetu państwa 

w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 169 pkt 1 lub pkt 2. 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 

określonym w art.169 ust. 5 pkt. 2  Ustawy o finansach publicznych. 

 

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienie są : 

 

Pan Paweł Lichtański – Burmistrz Iłowej, 

Pani Ewa Pasternak – Jerz  – Skarbnik Gminy Iłowa 

Pan Wojciech Kaczmarski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Gminie Iłowa. 

 

Celem uniknięcia w przyszłości uchybienia działając na podstawie art. 46. ust. 3 pkt 1 ustawy  

dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz, 1092) zalecam: 

 

1. Przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu państwa.  
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Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz, 1092), o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, podjętych 

działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić w terminie 7 dni roboczych  od 

dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę pomimo stwierdzonej nieprawidłowości wykonanie zadania ocenia 

się pozytywnie. 

 

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze 

 

 

                                                            WOJEWODA LUBUSKI 
                                                                                     

                                                                                             Władysław Dajczak 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


