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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek1 

 

Wiesława Słowińska, Wójt Gminy Raciążek od 15 grudnia 2006 r.2  

(akta kontroli str.5-8) 

1. Umarzanie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub 

opłat prolongacyjnych oraz odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości 

podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych 

w terminie zaliczek na podatek; 

2. Zlecanie podmiotom zewnętrznym wybranych zadań należących do Gminy; 

3. Realizacja wybranych inwestycji przez Gminę; 

4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy, zawieranie umów najmu 

lokali socjalnych.  

 

 

Od 1 stycznia 2014 r. do zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem 

działań wcześniejszych, które miały wpływ na realizację badanych zadań. 

W odniesieniu do gospodarowania lokalami socjalnymi kontrola obejmuje okres od 

1 stycznia 2009 r. do zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem działań 

wcześniejszych, które miały wpływ na realizację badanych zadań. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy  

 

 

 Artur Nierebiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.

kontroli nr LBY/74/2019 z 20 maja 2019 r. oraz LBY/101/2019 z 8 lipca 2019 r. 

 Andrzej Szulc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.

kontroli nr LBY/75/2019 z 20 maja 2019 r. 

(akta kontroli str.1-4, 820-821) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd” lub „UG” 
2 Dalej: „Wójt” 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W skontrolowanym przez NIK obszarze umarzania zaległości podatkowych5, 
badanie 15 spraw wykazało, że wydawanie decyzji z tego zakresu odbywało się po 
przeprowadzeniu postępowań i zgromadzeniu odpowiednich dowodów 
pozwalających na ich wydanie w oparciu o art. 67a § 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa6. W objętych kontrolą sprawach wnioskujący 
powoływali się na trudną sytuację życiową, pogorszenie stanu stan zdrowia, 
wystąpienie klęsk żywiołowych. Wójt Gminy wydając decyzję o umorzeniu zaległości 
podatkowych, wskazywała na ważny interes podatnika. Jako nieprawidłowe  
w powyższym zakresie, NIK oceniła, nie umożliwienie stronom przed wydaniem 
trzech decyzji, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. Stanowiło to naruszenia art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej.   

NIK nie wnosi zasadniczych uwag do zlecania i realizacji zadań gminy w obszarze 
zimowego utrzymania dróg i odbioru odpadów komunalnych. W tym zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niepoprawnej kontroli dowodów 
księgowych i w konsekwencji ich zapłaty, pomimo tego, że były wystawione przez 
podmioty inne niż te, z którymi zawarto umowy.  

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości i uwagi dotyczą zlecania usług 
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W tym zakresie stwierdzono, że 
Urząd nierzetelnie przygotował postępowanie na świadczenie tych usług na 2018 
rok. W postępowaniu tym nie sformułowano odpowiednich wymagań wobec 
oferentów i w związku z tym Wójt je unieważniła i przeprowadziła kolejne – w trybie 
niekonkurencyjnym. Jako nieodpowiednio zabezpieczające interesy Gminy, 
oceniono określone w umowach na 2018 i 2019 r. warunki płatności za wykonaną 
usługę. Określono w nich, że płatność za całą usługę (35 tys. zł rocznie) 
realizowana będzie w dużej części z „góry”, tj. do 31 marca 2018 r. i do 30 kwietnia 
2019 r. W umowach tych zawarto również niekorzystny zapis umożlwiający 
zleceniobiorcy wystąpienie o dodatkową zapłatę za zleconą już opiekę,  
w przypadku, gdy Gmina znajdzie opiekuna dla zwierzęcia. Uwagi NIK dotyczą 
również ograniczonej kontroli sprawowanej nad wybranym schroniskiem. W okresie 
1,5 roku pracownik Urzędu przeprowadził w schronisku tylko jedną kontrolę.  Jest to 
o tyle istotne, że jak wskazywała podczas kontroli Wójt, odległość schroniska od 
gminy i możliwość sprawowania nad nim kontroli była bardzo istotna i była jednym 
z ważniejszych powodów unieważnienia postępowania na 2018 r.  

Prawidłowo wyłoniono wykonawców dwóch objętych kontrolą inwestycji drogowych 
(przebudowa ul. Wiatracznej i Zamkowej) na łączną kwotę 3 408,6 tys. zł. W tym 
zakresie ustalono, m.in., że wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, 
a ich wybór zrealizowano zgodnie z kryteriami oceny ofert. Treść podpisanych 
umów odpowiadała załącznikom do SIWZ, zawarto je we właściwych terminach  
i odpowiednio zabezpieczono interes Gminy. Prawidłowo wypełniono nałożone 
przez Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu obowiązki w zakresie 
wykonania nadzoru archeologicznego oraz uzgodnienia przebudowy ul. Zamkowej 
z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  W wyniku kontroli 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 W latach 2016-2018 Wójt wydała 38 decyzji, którymi umorzyła zaległości podatkowe na łączną kwotę 
16,1 tys. zł. Stanowiło to 0,35% uzyskanych dochodów podatkowych gminy (z tytułu podatku od nieruchomości, 
rolnego, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, leśnego, od osób fizycznych opłacanego 
w formie karty podatkowej) i dotyczyło podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 900, dalej: „Ordynacja podatkowa”. 
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stwierdzono jednak naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych7, m.in. 
w zakresie: nieodpowiedniego ustalenia warunków udziału w postępowaniach, 
nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego przebudowy 
ul. Wiatracznej, zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dotyczącego 
przebudowy ul. Zamkowej w Biuletynie Informacji Publicznej z 31 dniowym 
opóźnieniem, niedozwolonego przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Zamkowej. Stwierdzono również naruszenia 
ustawy Prawo budowalne8 polegające m.in. na przebudowie drogi na działce nr 5289 
w Raciążku bez sporządzenia projektu budowlanego i zgłoszenia odpowiedniemu 
organowi administracji architektoniczno-budowalnej. Jako nieprawidłowe oceniono 
także brak odbioru protokolarnego części zrealizowanych robót dodatkowych, 
a także nierzetelny odbiór części zrealizowanych prac. 

W ocenie NIK Wójt podejmowała działania zmierzające do umieszczenia w lokalach 
socjalnych osobę wnioskującą o przydział lokalu socjalnego, a także osoby 
eksmitowane z obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy. Jednak z uwagi 
na brak w zasobach gminy lokali socjalnych, a także na brak możliwości 
zapewnienia tych lokali w pobliskich gminach działania te okazały się bezskuteczne.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Umarzanie w całości lub w części zaległości 
podatkowych oraz odraczanie lub rozkładanie na raty 
zapłaty zaległości podatkowych  

1.1. W latach 2016-2018 Gmina Raciążek11 uzyskała dochody z tytułu podatków 
wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego12 w łącznej kwocie 4 559 tys. zł, (z czego: 
1 438,9 tys. zł w 2016 r., 1 573,3 tys. zł w 2017 r. oraz 1 546,8 tys. zł w 2018 r.).  

W 2016 r. wykonane dochody podatkowe dotyczyły wpływów z tytułu: podatku od 
nieruchomości w wysokości 1 046,7 tys. zł, podatku rolnego – 287, 4 tys. zł, podatku 
od czynności cywilno prawnych – 53,4 tys. zł, podatku od środków transportowych – 
31,5 tys. zł, wpływów z opłaty skarbowej – 9,1 tys. zł, podatku dochodowego od 
osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8,2 tys. zł oraz podatku 
leśnego – 2,4 tys. zł.   

W 2017 r. wykonane dochody podatkowe dotyczyły wpływów z tytułu: podatku od 
nieruchomości w wysokości 1 265,3 tys. zł, podatku rolnego – 299,1 tys. zł, podatku 
od czynności cywilno prawnych – 61,7 tys. zł, podatku od środków transportowych –
27,1 tys. zł, wpływów z opłaty skarbowej – 9,2 tys. zł, podatku dochodowego od 
osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8,3 tys. zł oraz podatku 
leśnego – 2,6 tys. zł.   

W 2018 r. wykonane dochody podatkowe dotyczyły wpływów z tytułu: podatku od 
nieruchomości w wysokości 1 133,9 tys. zł, podatku rolnego – 287,4 tys. zł, podatku 
od czynności cywilno prawnych – 73,2 tys. zł, podatku od środków transportowych - 

                                                      
7 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej: „Pzp”. 
8  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, dalej: „Prawo budowlane”. 
9 Nr ewidencyjny działki 040107_2.0008.528, dalej: „działka 528”. 
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Dalej: „Gmina” 
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, ze zm., dalej: „ustawa o dochodach samorządu terytorialnego”. 
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27,1 tys. zł, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty 
podatkowej – 13,2 tys. zł, wpływów z opłaty skarbowej – 7,1 tys. zł, z opłaty 
eksploatacyjnej – 2,5 tys. zł oraz podatku leśnego – 2,3 tys. zł.   

(akta kontroli str. 9-56) 

1.2. W latach 2016 – 2018 wpłynęło do Urzędu: 44 wnioski o umorzenie zaległości 
podatkowych13, sześć wniosków o odroczenie terminu płatności14 oraz jeden 
wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty (z 2018 r.).  

(akta kontroli str. 57-62) 

1.3. W latach 2016-2018 Wójt wydała: 
- 38 decyzji, którymi umorzyła zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, od 
nieruchomości i leśnego w łącznej wysokości 16,1 tys. zł.  
- sześć decyzji, którymi odroczono termin płatności zobowiązań podatkowych, 
- jedna decyzję, na podstawie, której rozłożono zaległość podatkową na raty.  

(akta kontroli str. 57-62, 369-372) 

1.4. Do szczegółowego badania wytypowano 15 decyzji wydanych w latach 2016-
201815, którymi umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 10,2 tys. zł, co 
stanowiło odpowiednio 39,5% liczby wydanych decyzji i 63,1% wartości umorzeń 
zaległości podatkowych w tym okresie.  

We wszystkich badanych sprawach zgromadzono dowody uzasadniające podjęcie 
decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych. Podstawą umorzenia zaległości 
podatkowych, zgodnie z art. 67a § 1 ust. 3 Ordynacji podatkowej, był ważny interes 
podatnika tj. trudna sytuacja życiowa, stan zdrowia, klęski żywiołowe. W przypadku 
braku dokumentów pozwalających na podjęcie decyzji, podatników wzywano do 
przedstawienia wszelkich dowodów obrazujących ich aktualną sytuację finansową, 
majątkową, rodzinną tj. uzyskiwanych dochodów i wydatków z godnie z art. 155 w 
zw. z art. 181 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej 
wnioskodawcom wyznaczono siedmiodniowy termin do dostarczenia dowodów. We 
wszystkich sprawach zgodę na umorzenie zaległości wyraziła Wójt Gminy Raciążek 
(umieszczając stosowną adnotację na wnioskach). Sprawy załatwiono w ciągu 
miesiąca zgodnie z art. 139 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej.  

(akta kontroli str. 369-413) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W trzech z 15 zbadanych postępowań w sprawach umorzenia zaległości 
podatkowych stronom przed wydaniem decyzji nie umożliwiono wypowiedzenia się, 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, czym naruszono 
art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej. Dotyczyło to spraw:  

a) Fin.3123.3u.2016, decyzja z 12 kwietnia 2016 r. wnioskodawca wystąpił 
o umorzenie całości zaległości podatkowej. Wójt wyraziła zgodę na umorzenie 
50% zaległości.  

b) Fin.3123.13u.2016, decyzja z 6 grudnia 2016 r., wnioskodawca wystąpił 
o umorzenie całości zaległości podatkowej. Wójt wyraziła zgodę na umorzenie 
50% zaległości.  

                                                      
13 21 w 2016 r., dziewięć w 2017 r. oraz 14 w 2018 r. 
14 Cztery w 2016 r. oraz dwa w 2018 r. 
15 Po pięć o najwyższych kwotach umorzeń wydanych w kontrolowanych latach.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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c) Fin.3123.3u.2017, decyzja z 19 lipca 2017 r., wnioskodawca wystąpił 
o umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 774,00 zł, a umorzono zaległości 
podatkowe w kwocie 258,00 zł.  

Powyższe decyzje nie uwzględniały w całości wniosków stron, więc nie wystąpiła 
wymieniona w art. 123 § 2 Ordynacji podatkowej przesłanka pozwalająca na 
odstąpienie od stosowania art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej. We wszystkich 
sprawach Wójt zdecydowała o wysokości umorzenia nanosząc adnotację na 
dokumentach postępowania. 

(akta kontroli str. 374-376, 381-384, 388-390) 

Wójt wyjaśniła m.in., że pełną dokumentację gromadzi pracownik merytoryczny. 
Analizując złożony wniosek, jako organ podatkowy, dokonuje się oceny sytuacji 
podatnika na podstawie dołączonych do wniosku załączników. Przy przedłożeniu 
decyzji do podpisu pracownik nie przedkłada pełnego zgromadzonego materiału 
w sprawie. Wydając decyzje nie posiadała wiedzy, że strony nie były powiadomione 
o możliwości wypowiedzenia się. Wskazała, że odnośnie przedmiotowych decyzji 
strony nie wnosiły odwołań, co pozwala uznać, że zgodziły się z podjętą decyzją. 

Skarbnik Gminy, która wydała decyzję z 19 lipca 2017 r., wyjaśniła m.in., że 
dokumentację przygotowuje pracownik merytoryczny zatrudniony na stanowisku 
inspektora ds. wymiaru podatku, za którą jest odpowiedzialny 

(akta kontroli str. pytanie 409-413)  

NIK wskazuje, że za prawidłowość wydanej decyzji odpowiada organ, który 
powinien zapewnić przestrzeganie przepisów zarówno proceduralnych jak 
i materialnych, stanowiących podstawę wydawania decyzji. 

2. Decyzję Fin.3123.4u.2017 wydano z błędną datą, czym naruszono art. 210 
§ 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.  

Data wydania umieszczona na tej decyzji była wcześniejsza od daty wpłynięcia 
wniosku. Decyzję wydano z datą 8 grudnia 2016 r., a podanie o umorzenie 
zaległości podatkowych wpłynęło 31 maja 2017 r. 

Skarbnik Gminy, która wydała przedmiotową decyzję, wyjaśniła, że nieprawidłowość 
jest wynikiem błędu pisarskiego 

(akta kontroli str. 391, 412-413)  

W 15 wytypowanych do kontroli decyzji w sprawie umorzenia zaległości 
podatkowych Wójt umorzyła je na podstawie art. 67a § 1 ust. 3 Ordynacji 
podatkowej, w oparciu o zgromadzone dowody uzasadniające podjęcie tych decyzji. 
W trzech z 15 zbadanych spraw stwierdzono naruszenie art. 123 § 1 Ordynacji 
podatkowej, polegające na tym, że przed wydaniem decyzji stronom nie 
umożliwiono wypowiedzenia się stronom, co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań.  

2. Zlecanie podmiotom zewnętrznym wybranych zadań 
należących do Gminy 

2.1. Gmina zleciła (według stanu na 29 maja 2019 r.) następujące zadania 
wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym16 
podmiotom zewnętrznym: 
-zimowe utrzymanie dróg (zadanie oprócz pracowników UG realizowały trzy 
podmioty, 

                                                      
16 Dz. U. z 2019 r. poz. 506. 
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- opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (zadanie w całości realizowane przez 
podmiot zewnętrzny), 
- odbiór odpadów komunalnych (zadanie realizowane przez podmiot zewnętrzny), 
- ochrona zdrowia (zadanie realizowane przez dwa podmioty zewnętrzne), 
- zaopatrzenie w energię elektryczną (zadanie realizowane przez dwa podmioty 
zewnętrzne), 
- transport gminny (zadanie realizowane przez podmiot zewnętrzny), 

(akta kontroli str. 63-66)  

Badaniem objęto umowy zawarte przez Gminę (aktualnie obowiązujące oraz 
poprzednio obowiązujące) dotyczące: wyłapywania i opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, utrzymania zimowego dróg i chodników oraz z zakresu odbioru i 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy oraz działania 
poprzedzające podpisanie tych umów.  

2.2. W 2018 r. i 2017 r. przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
(odpowiednio na rok 2019 oraz na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.). 
Jako kryterium oceny ofert wskazano cenę (60% wagi) oraz termin płatności faktury 
(40% wagi). Zamówień udzielono wykonawcy (w obu postępowaniach wybrano tego 
samego zleceniobiorcę), którzy złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami 
oceny ofert. 

W 2018 r. i 2017 r. przeprowadzono dwa postepowania w formie zapytania 
ofertowego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach 2018/2019 oraz 
2017/2018. W obu postępowaniach całość przedmiotu zamówienia podzielono na 
cztery rejony a oferenci mogli składać oferty dotyczące każdego z rejonów. 
Jedynymi kryteriami wyboru najkorzystniejszych ofert była cena. W wyniku obu 
przeprowadzonych postępowań udzielono zamówień trzem wykonawcom, którzy 
złożyli oferty zawierające najniższą cenę (jeden podmiot złożył ofertę dotycząca 
dwóch rejonów).    

W 2018 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na 
wyłapywanie oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami na rok 2019 r. Jako jedyne 
kryterium wskazano cenę. W wyniku przeprowadzonego postepowania udzielono 
zamówienia jedynemu podmiotowi, który złożył ofertę (spośród trzech, do których 
skierowano zapytanie).  

W 2017 r. przeprowadzono dwa postepowania w formie zapytania ofertowego na 
wyłapywanie oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami na rok 2018 r. Oba 
postepowania zostały unieważnione z powodu: braku oferentów (postepowanie 
wszczęte na wniosek z 24 listopada 2017 r.) oraz jak podała Wójt ze względu 
stwierdzenie istotnych wad w postępowaniu17. Jak podała Wójt mogłyby to 
generować negatywne skutki dla Gminy, jak chociażby odrzucenie Gminnego 
„Programu opieki nad zwierzętami” przez Wojewodę w przypadku nawiązania 
współpracy z podmiotami pozostającymi poza nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, 
(postępowanie wszczęte na wniosek z 19 grudnia 2017 r.). 

Po unieważnieniu tych postepowań przeprowadzono negocjacje zakresu oraz 
wartości umowy ze schroniskiem, które jako jedyne spośród oferentów było 
uprawnione i gotowe do przyjęcia zlecenia w tym zakresie. Był to także, jak 
wyjaśniła Wójt, jedyny podmiot na terenie powiatu Aleksandrowskiego, który spełniał 

                                                      
17 nie wskazanie w kryteriach wyboru oferty (oprócz ceny) odległości schroniska od siedziby Zamawiającego, a 
także nie określenie wymogu dla oferentów polegającego na pozostawaniu pod nadzorem Inspekcji 
Weterynaryjnej. 
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wymogi dotyczące schronisk dla zwierząt wskazane w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt18, tj. pozostawał pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. 
W wyniku przeprowadzonych negocjacji, w oparciu o złożoną ofertę, rozszerzono 
zakres zamówienia o zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz ustalono wartość zamówienia w 
wysokości 35 tys. zł, tj. o 5 tys. zł niższą od wcześniej oferowanej.     

Wartość wskazanych powyżej zamówień oszacowano na podstawie planowanych 
kosztów (odbiór odpadów komunalnych) oraz analizy poniesionych wydatków 
z ubiegłego roku (w przypadku pozostałych zamówień).  Postępowania o udzielenie 
zamówień w trybie zapytania ofertowego oraz na podstawie negocjacji 
przeprowadzono w oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Raciążek, zatwierdzonego 
zarządzeniem nr 34/2015 z 17 sierpnia 2015 r.19. Ich przeprowadzenie było zgodne 
z zapisami tam zamieszczonymi, za wyjątkiem stwierdzonych nieprawidłowości 
przedstawionych w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” 

(akta kontroli str. 67-142,822-868)  

2.3. W wyniku przeprowadzonych postępowań podpisano: 
- umowę IT.271.13.2018 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy na rok 
2019, 
- umowę IT.271.7.2017 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
obowiązująca od 11 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 r., 
- trzy umowy na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2018/201920, 
- trzy umowy na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/201821, 
- umowę na wyłapywanie oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2019. 
- umowę na wyłapywanie oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2018. 
Poza wyjątkami opisanym w części „stwierdzone nieprawidłowości” opisane powyżej 
umowy nie zawierały zapisów, które mogłyby być niekorzystne dla Gminy. 

 (akta kontroli str. 145-213, 290-294, 822-835)    

2.4. W związku z realizacją zleceń wskazanych w umowach wymienionych 
w punkcie 2.3 niniejszego wystąpienia Gmina poniosła wydatki w łącznej wysokości 
665,7 tys. zł, z czego: 585,5 tys. zł w związku w wywozem odpadów komunalnych22, 
70 tys. zł na opiekę i wyłapywanie bezdomnych zwierząt23 oraz 10,2 tys. zł 
w związku z zimowym utrzymaniem dróg24.  

(akta kontroli str. 223-286)    

2.5. Zadania dotyczące utrzymania zimowego dróg oraz odbioru odpadów 
komunalnych z terenu Gminy, wykonywane przez zleceniobiorców, były 
każdorazowo weryfikowane pod względem należytego ich wykonania przez 
pracownika gminy, co było odzwierciedlone w dokumentach podłączanych do 
wystawionych faktur. 
Prawidłowość wykonywania zlecenia dotyczącego wyłapywania i opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami była przedmiotem kontroli przeprowadzonej 24 kwietnia 

                                                      
18 Dz. U. z 2019 r., poz. 122, dalej: „ustawa o ochronie zwierząt” 
19 Dalej: „Regulamin udzielania zamówień” 
20 Wszystkie z 17 grudnia 2018 r. 
21 IT.18.2017, IT.19.2017 oraz IT.17.2017 – Wszystkie z 4 grudnia 2017 r. 
22 124,3 tys. zł w 2017 r., 303,7 tys. zł w 2018 r. oraz 157,5 tys. zł w 2019 r. 
23 Po 35 tys. zł w latach 2018 i 2019. 
24 5,0 tys. zł w 2018 r. oraz 5,2 tys. zł w 2019 r.  
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2019 r. przez pracownika Urzędu, podczas której potwierdzono wykonywanie 
zlecenia zgodnie z umową.      

(akta kontroli str.214-289) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nierzetelnie przygotowano i przeprowadzono postępowanie (na wniosek z 19 
grudnia 2017 r.) w formie zapytania ofertowego, dotyczące „Wyłapywania oraz 
opieki nad bezpańskimi zwierzętami”. W kryteriach wyboru oferty (oprócz ceny) nie 
wskazano odległości schroniska od siedziby Zamawiającego, a także nie określono  
wymogu dla oferentów pozostawania pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. 
Powyższe, stanowiło istotną wadę tego postępowania i jak podała Wójt, z tego 
powodu zostało ono unieważnione 29 grudnia 2019 r. Jednakże w protokole 
z wyboru najkorzystniejszej oferty z 29 grudnia 2017 r., nie wskazano na wady 
postępowania, lecz wyłącznie na odległość siedziby oferenta składającego 
najkorzystniejszą ofertę.   

Wójt wyjaśniła m.in., że W punkcie 3. Sekcji IV protokołu z wyboru najkorzystniejszej 
oferty z dnia 29 grudnia 2017 r., jako przyczynę unieważnienia zapytania ofertowego 
wskazano odległość zamawiającego od siedziby oferenta składającego 
najkorzystniejszą ofertę. Kwestia odległości świadczeniobiorcy od siedziby 
Zamawiającego była poruszana na szkoleniu przeprowadzonym przez Najwyższą 
Izbę Kontroli 30 listopada 2017 r. w Bydgoszczy, gdzie wskazywano m.in., że 
oddalenie schroniska utrudnia kontrolę nad jakością wykonywanych usług, a brak 
rzetelnej kontroli schronisk wykonujących usługi dla gmin był jedną z głównych 
nieprawidłowości stwierdzonych podczas omawianej na szkoleniu kontroli. Wójt 
podała, że wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu jedynie o kryterium ceny oraz 
brak wyłączenia podmiotów nieobjętych nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, mógłby 
skutkować koniecznością podpisania umowy, która skutkowałaby naruszeniem 
interesów Gminy. Z uwagi na powyższe postanowiono unieważnić to postępowanie. 
W protokole dotyczącym tego postępowania, jako przyczynę jego unieważnienia 
wskazano jedynie najistotniejszą kwestię spośród wszystkich wad, które obarczały 
niniejsze postępowanie.     

(akta kontroli str.132-142, 822- 833) 

2. Z postępowania na postawie, którego udzielono zamówienia  3 stycznia 2018 r. 
na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzonego w formie 
negocjacji, nie sporządzono notatki służbowej, co stanowiło naruszenie wymóg  
§ 4 ust. 3 i 4 Regulaminu udzielania zamówień.  

Wójt wyjaśniła m.in., że negocjacje były prowadzone w jej obecności przez 
Inspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa zatrudnionego w Urzędzie, a po ich 
zakończeniu (w trakcie tego spotkania) podpisano umowę ze Schroniskiem  
z Wygody. Przebiegu negocjacji nie udokumentowano w formie notatki służbowej, 
ze względu na niedopatrzenie pracownika, jednakże nie miało to wpływu na wynik 
postępowania. 

(akta kontroli str.67-75, 210-213, 290-294, 822-833) 

3. W dwóch umowach dotyczących wyłapywania oraz opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi zawartymi pomiędzy Gminą, a Schroniskiem z Wygody (3 stycznia 
2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r.) zawarto zapisy, które zdaniem NIK były  
niekorzystne z punktu widzenia zabezpieczenia interesu Gminy:  

- „Gmina Raciążek równolegle prowadzić będzie akcje adopcyjne zwierząt 
przekazanych do schroniska. W przypadku znalezienia nowego opiekuna Gmina 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

10 

Raciążek na swój koszt odbierze zwierzę ze schroniska, regulując koszt jego 
utrzymania”. 
Zdaniem NIK powyższy zapis umożliwia wykonawcy domaganie się dodatkowego 
wynagrodzenia za opłacone już usługi;  

- „W chwili gdy umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przestanie 
obowiązywać psy i koty stanowią własność Gminy Raciążek/ trafiają pod opiekę 
Gminy Raciążek i musi ona zapewnić natychmiastowy odbiór zwierząt”. 

NIK wskazuje, że Gmina nie jest właścicielem zwierząt. Ponadto zobowiązanie do 
natychmiastowego odbioru zwierząt będzie skutkowało konicznością ich odbioru od 
razu po wygaśnięciu umowy;  

- „Rozliczenie za wykonaną usługę (..) dokonywane będzie do dnia 30 kwietnia 
2019 r. (umowa z 31 grudnia 2018 r.) oraz do 31 marca 2018 r.” (umowa 
z 3 stycznia 2018 r.) 

NIK wskazuje, że powyższy zapis nałożył na Gminę obowiązek zapłaty za usługę na 
dziewięć (w roku 2018) oraz na osiem (w roku 2019) miesięcy przed terminem jej 
zakończenia. Oznacza to obowiązek poniesienia zapłaty cały okres zlecenia już w 
początkowym okresie trwania umowy. W umowach nie zawarto zapisów, które 
zabezpieczałyby interesy prawne gminy w przypadku odstąpienia od umowy. Brak 
powyższych regulacji może skutkować trudnościami w odzyskaniu zapłaconych 
kwot za usługi nie wykonane.   

(akta kontroli str. 205-213, 822-833) 

Wójt wyjaśniła m.in., że zapis dotyczący równoległych akcji adopcyjnych miał na 
celu zwiększenie liczby przeprowadzanych adopcji zwierząt poprzez efektywniejsze 
metody rozpropagowywania przedmiotowych informacji wśród mieszkańców gminy. 
Drugi zapis został zmieniony aneksem z 10 czerwca 2019 r do obowiązującej 
umowy w nowym brzmieniu: „W chwili gdy umowa pomiędzy „Wykonawcą” 
a „Zamawiającym” przestanie obowiązywać psy i koty trafiają pod opiekę Gminy 
Raciążek i musi ona zapewnić natychmiastowy odbiór zwierząt”. Jak podała Wójt, 
zgodnie z wytycznymi i dobrymi praktykami przekazanymi przez Najwyższą Izbę 
Kontroli (szkolenie z 30 listopada 2017 r.), Gmina nie jest właścicielem odławianych 
zwierząt, zatem nie ma możliwości przekazania własności zwierząt na rzecz 
schroniska. Ponadto wyjaśniam, iż zgodnie z w/w zapisami Wykonawca nie 
występował do Gminy Raciążek z żadnymi roszczeniami finansowymi. 
Zobowiązanie do wykonania zapłaty za rok 2018, a tym samym rozliczenie 
wykonania usługi do 30 marca 2018 r. zostało ustalone podczas negocjacji (był to 
jeden z warunków przyjęcia zlecenia przez Schronisko). W umowie dotyczącej 2019 
r. powielono takie rozwiązanie. Przy ustalaniu tych zapisów brałam pod uwagę fakt, 
że schronisko opiekuje się zwierzętami umieszczonymi tam w latach poprzednich 
oraz prawidłowe wykonywanie dotychczas zleconych świadczeń w tym zakresie. 
Zgodnie z zapisami tych umów w §§ 11 i 12, w przypadku nieuregulowanych spraw 
w tych umowach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie, 
których dochodzono by ewentualnych roszczeń przed sądem powszechnym. Moim 
zdaniem te zapisy w wystarczającym stopniu zabezpieczają interes prawny Gminy. 

(akta kontroli str.205-209, 290-294, 822 - 835) 

NIK zauważa, że przytoczone zapisy w jedynie w nieznacznym stopniu 
zabezpieczają interesy Gminy w tym względzie, a uzyskanie „nadpłaconego” 
wynagrodzenia od wykonawcy na drodze sporu może okazać się procesem 
długotrwałym.  
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4. W dwóch zawartych 17 grudnia 2018 r. umowach dotyczących odśnieżania dróg 
gminnych zawarto pozostające ze sobą w sprzeczności zapisy. W umowach tych, w 
§ 5 ust. 1 przy określeniu wynagrodzenia wykonawcy za przedmiot zamówienia 
podano kwotę netto za godzinę pracy sprzętu, a w § 5 ust. 3 wskazano, że 
„wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym 
podatek VAT”. 

 (akta kontroli str.175-193) 

Wójt wyjaśniła m.in., że w treściach umownych omyłkowo zawarto zapis 
„wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym 
podatek VAT”. Wykonawca w postanowieniach oferty określił podstawę do 
dokonania zawarcia umowy cenę jednostkową netto. Wobec powyższego 
w umowach określono wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w cenie 
jednostkowej netto. Ze względu na zgodną wolę stron została uwzględniono kwota 
określona w §5 pkt.1 umów, co stanowi odzwierciedlenie w wystawionych fakturach 
za wykonane usługi. 

(akta kontroli str.249-261) 

5. Urząd nie egzekwował od Schroniska Diesel obowiązku wskazanego w § 2 ust. 
3 podpisanych umów (z 3 stycznia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r.) przesyłania 
przez schronisko co miesiąc informacji o stanie zwierząt oddanych przez Urząd 
Gminy. 

Wójt wyjaśniła m.in., że przekazanie schronisku bezdomnego zwierzęcia odbywa się 
zawsze poprzez zlecenie wydawane przez Gminę Raciążek, Zamawiający 
i Wykonawca podpisują protokół przejęcia każdego zwierzęcia. Ponadto 
Wykonawca dysponuje dokładną ewidencją zwierząt oraz przekazuje gminie zdjęcia 
zwierząt w formie elektronicznej. Ponadto Gmina Raciążek dysponuje wykazem 
przekazanych zwierząt z wyszczególnieniem ilości dób pobytu w schronisku.  

(akta kontroli str.290-294) 

NIK wskazuje, że nie stanowi to zwolnienia z obowiązku wskazanego  
w podpisanych umowach dotyczącego sposobu raportowania sposobu 
wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Trzy faktury/rachunki na łączna kwotę 6 036,98 zł dotyczące odśnieżania 
zimowego zostały uznane i zapłacone z rachunku Gminy pomimo, że zostały 
wystawione przez podmioty, które nie były stronami tych umów.  Dotyczyło to: 
- rachunku nr 1/2018 z 17 kwietnia 2018 r. na kwotę 2 365,00 zł (płatność 30 
kwietnia 2018 r.) dotyczącego umowy IT.18.2017; 
- faktury nr F/MGC/000211/18 z 18 stycznia 2018 r. na kwotę 1 949,98 zł (płatność 
14 lutego 2018 r.) dotyczącej umowy IT.19.2017  
- faktury nr F/MGC/001390/19 z 18 kwietnia 2019 r. na kwotę 1 722,00 zł (płatność 
7 maja 2019 r.) dotyczącej umowy z 17 grudnia 2018 r.  

 (akta kontroli str.262-286) 

Wójt wyjaśniła m.in., że w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zgłosił fakt 
niezdolności wykonania usługi. Zgodnie z postanowieniami umowy zaproponował 
wykonanie zastępcze tj. Kamil Pacholski Ferma Drobiu (pokrewieństwo - syn). 
Zamawiający z uwagi na pilną potrzebę wykonania usługi wyraził zgodę na 
wykonanie zastępcze. W związku z powyższym uwzględniono Rachunek nr 1/2018 
wystawiony przez „Ferma Drobiu Kamil Pacholski". W trakcie realizacji wykonywania 
usługi dotyczącej odśnieżania dróg gminnych dot. faktury Nr F/MGC/000211/18 z 18 
stycznia 2018 r. ze względu na uwarunkowania techniczno-organizacyjne wynikła 
konieczność wykonania zastępczego usługi. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe firmy 
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mają siedzibę w jednym miejscu w tym jednego właściciela oraz pilnej potrzeby 
wykonania usługi uwzględniono zapłatę faktury. Powyższe wyjaśnienie stanowi 
również uwzględnienie faktury nr F/MGC/001390/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.  
W celu szczegółowego rozwiązania zaistniałego faktu, dla faktury nr 
F/MGC/001390/19 z dnia 18 kwietnia 2019r. wystawiono fakturę korygującą.  

(akta kontroli str.290-294) 

Zdaniem NIK niniejsze wyjaśnienia nie uzasadniają konieczności uznania faktur nie 
wystawionych przez Zleceniobiorcę. W umowach nie przewidziano możliwości 
zapłaty na rzecz innego podmiotu niż ten, który jest w niej wymieniony.  

7. Nierzetelnie dokonywano kontroli dokumentów finansowych pod względem 
merytorycznym jak i formalno – rachunkowym. Rachunku nr 1/2018 z 17 kwietnia 
2018 r. oraz faktury nr F/MGC/000211/18 z 18 stycznia 2018 r. i nr 
F/MGC/001390/19 z 18 kwietnia 2019 r. zostały pozytywnie zweryfikowane w tym 
zakresie i zatwierdzone do zapłaty pomimo, ze wystawione zostały przez inne 
podmioty niż Zleceniobiorcy tych usług.  Kontroli dokonali pracownicy Urzędu Gminy 
w Raciążku: Księgowa (pod względem formalno-rachunkowym) oraz Kierownik 
Referatu Infrastruktury Technicznej (pod względem merytorycznym). 

(akta kontroli str.262-286) 

Wójt wyjaśniła m.in., że z uwagi powiązania podmiotów ze zleceniobiorcami oraz 
konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia podyktowanego stanem 
wyższej konieczności, mając na względzie dobro ogółu społeczeństwa, pracownicy 
Urzędu Gminy dokonali zatwierdzenia pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym dokumentów finansowych. W powyższych sytuacjach uwzględniono 
pryzmat celu, jakim jest zimowe utrzymanie dróg. 

(akta kontroli str.290-294) 

Powyższe wyjaśnienia zdaniem NIK nie znajdują uzasadnienia do odstępstw przy 
dokonywaniu kontroli dokumentów finansowych.   

8. Nierzetelnie przeprowadzono weryfikację faktury nr 3/2018 z dnia 23 stycznia 
2018 r. Wskazana cena jednostkowa netto na fakturze za jedną godzinę wykonania 
usługi wynosiła 80 zł (po dodaniu podatku VAT w wysokości 23% - 98,40 zł), a 
zgodnie z umową nr IT.17.2017 z 4 grudnia 2017 r. wynagrodzenie wykonawcy za 
jedną godzinę pracy sprzętu wynosiło 110,70 zł brutto, tj. 90,00 zł netto (zgodnie z 
§5 ust 1 wskazanej umowy). 

 (akta kontroli str.181, 249-261) 

Wójt wyjaśniła m.in., że wykonawca faktury omyłkowo-błędnie wystawił cenę 
jednostkową. Pracownicy Urzędu odpowiedzialni za zakres merytoryczny i formalno 
-rachunkowy przez nieuwagę związaną z dużym nakładem obowiązków 
i wynikającym z tego pośpiechem w realizacji zadań błędnie zaakceptowali wydatek. 
Należy jednak zaznaczyć, że powyższa sytuacja nie rodzi negatywnych skutków 
finansowych dla gminy oraz wykonawca usługi nie wniósł sprzeciwu. 

(akta kontroli str.299-301) 

NIK nie wnosi uwag do zlecania i realizacji zadań gminy w zakresie zimowego 
utrzymania dróg i odbioru odpadów komunalnych. W tym zakresie stwierdzono 
jednak nieprawidłowość polegającą na niepoprawnej kontroli dowodów księgowych 
i w konsekwencji ich zapłaty, pomimo tego, że były wystawione przez podmioty inne 
niż te, z którymi zawarto umowy.  

Urząd nierzetelnie przygotował postępowanie na wyłapywanie i opiekę nad  
bezdomnymi zwierzętami na 2018 r. W postępowaniu tym nie sformułowano 
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odpowiednich wymagań wobec oferentów i w związku z tym Wójt unieważniła to 
postępowanie. Jako nieodpowiednio zabezpieczające interesy Gminy, oceniono 
określone w umowach na 2018 i 2019 r. warunki płatności za wykonaną usługę 
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W umowach tych zawarto 
również niekorzystny zapis umożlwiający zleceniobiorcy domaganie się dodatkowej 
zapłaty za zleconą opiekę, w przypadku, gdy gmina znajdzie opiekuna dla 
zwierzęcia. NIK zwraca również uwagę na ograniczoną kontrolę nad wybranym 
schroniskiem. W okresie 1,5 roku pracownik Urzędu przeprowadził w schronisku 
tylko jedną kontrolę. Jest to o tyle znaczące, że jak wskazywała podczas kontroli 
Wójt, odległość schroniska od gminy i możliwość sprawowania nad nim kontroli była 
jednym z istotnych powodów unieważnienia postępowania na 2018 r.  

3. Realizacja wybranych inwestycji przez Gminę 
Do kontroli wybrano wykonane w 2018 r. inwestycje: 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 160332C ul. Wiatraczna w miejscowości 
Raciążek” 25 – zamówienie publiczne o wartości zamówienia 2 391,3 tys. zł; 

- „Przebudowa ulicy Zamkowej w miejscowości Raciążek wraz z odejściami 
poprzecznymi” 26 – zamówienie publiczne o wartości 980,4 tys. zł. 

(akta kontroli str. 453-466, 524-536) 

3.1. Inwestycje był przedmiotem obrad Rady Gminy Raciążek i zostały ujęte 
w Załączniku Nr 9 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” do uchwalonego przez Radę 
budżetu Gminy Raciążek na 2018 r.27 Przebudowę ul. Zamkowej konsultowano  
z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich oraz na podstawie przeprowadzonego 
badania ankietowego.  

Wójt podała m.in., że obie przebudowy zostały zrealizowane na wniosek 
mieszkańców, którzy zabiegali o nie od wielu lat ze względu na zły stan nawierzchni 
dróg, co powodowało wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Przedmiotowy zakres inwestycji był ustalany z mieszkańcami ulicy oraz radnymi 
gminy. W celu pozyskania pomocy finansowej dla przebudowy ul. Wiatracznej 
Gmina Raciążek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Zakres 
przebudowy należało również dostosować do wytycznych oraz kryteriów programu. 
Inwestycja znalazła się na liście rankingowej do dofinansowania. Zakres 
przebudowy ul. Zamkowej wielokrotnie był konsultowany z mieszkańcami ulicy oraz 
radnymi gminy. Przeprowadzono ankiety, spotkania z mieszkańcami oraz radnymi 
mającymi na celu ustalenie zakresu rzeczowego. Przedmiotem konsultacji było 
wypracowanie wspólnego zamierzenia z uwzględnieniem uwarunkowań formalno - 
technicznych jak i finansowych. 

(akta kontroli str. 406, 414-437, 443, 444)  

3.2. Wykonawcy badanych inwestycji zostali wybrani po przeprowadzeniu 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego prowadzonych na podstawie Pzp. W wyniku przeprowadzonych 
postępowań wyłoniono wykonawców, którzy przedstawili oferty odpowiadające treści 
ogłoszenia o zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty nie podlegały 

                                                      
25 Dalej: „Przebudowa ul. Wiatracznej” 
26 Dalej: „Przebudowa ul. Zamkowej”. 
27 Uchwała NR XXXIV/292/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 9 stycznia 2018 r. uchwalenia budżetu Gminy 
Raciążek na 2018 r. 
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odrzuceniu. Wyboru dokonano zgodnie z kryteriami oceny ofert. W każdym 
postępowaniu oferty złożyło po jednym wykonawcy.  

W wyniku kontroli wybranych postępowań stwierdzono nieprawidłowości, które 
opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

 (akta kontroli str. 437-449, 450-605)  

3.3. Z wyłonionymi w badanych postępowaniach wykonawcami zawarto umowy, 
których treść odpowiadała załącznikom do SIWZ. Umowy zawarto we właściwych 
terminach, zgodnych z art. 94 ust. 2 Pzp.  

W zawartych umowach zabezpieczono interes Gminy poprzez zastrzeżenie 
możliwości: 
- nakładania kar umownych m.in. za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, 
jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym 
robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji; za odstąpienie 
od umowy niespowodowane winą Zamawiającego, za brak zapłaty lub nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom; 
- dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa 
poniesionej szkody;  
- usunięcia w zastępstwie wykonawców, na ich koszt i ryzyko wad nieusuniętych  
w czasie objętym gwarancją, przy czym zastępcze usunięcie wady nie zwalniało 
wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych naliczanych do momentu 
zastępczego usunięcia wady. 

W umowie28 z 9 kwietnia 2018 r. w sprawie Przebudowy ul. Wiatracznej ustalono 60 
miesięczny termin gwarancji. W umowie29 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie 
Przebudowy ul. Zamkowej ustalono 72 miesięczny termin gwarancji.  Ustalone 
terminy gwarancji były zgodne z ofertami wykonawców. 

Zgodnie z postanowieniami SIWZ skontrolowanych zamówień oraz zawartymi 
umowami wykonawcy wnieśli zabezpieczenia należytego wykonania umowy we 
właściwej wysokości. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przyjęciu w celu 
zabezpieczenia umowy z 9 kwietnia 2018 r. gwarancji ubezpieczeniowej, której treść 
ograniczała uprawnienia Gminy Raciążek, czym naruszono postanowienia art. 147 
ust. 2 Pzp, co opisano poniżej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 406, 438-445, 451, 468-482, 523, 538-550, 606-617, 642-653)  

Termin wykonania umowy z 9 kwietnia 2018 r. na wniosek wykonawcy przesunięto 
na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 10 października 2019 r. o 19 dni w związku ze 
zmianami w dokumentacji projektowej oraz wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych. Zmiana nie powodowała zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 
i została dokonana zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp. Ponadto na podstawie protokołu 
konieczności z dnia 10 listopada 2018 r. rozszerzono zakres świadczenia 
wykonawcy o roboty budowlane o wartości 27 264,97 zł. Zmiany dokonano bez 
uzyskania potwierdzenia zwiększenia zakresu świadczenia przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania wykonawcy, co opisano w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 606-626, 438, 445) 

Termin wykonania umowy z 31 sierpnia 2018 r. zmieniano dwukrotnie o 10 dni  
i 7 dni. Pierwsza zmiana nastąpiła z naruszeniem art. 144 ust. 1 Pzp, co opisano 

                                                      
28 Nr IT.271.4.2018, dalej: „umowa z 9 kwietnia 2018 r.” 
29 Nr IT.271.4.2018, dalej „umowa z 31 sierpnia 2018 r.” 
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poniżej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. Natomiast druga zmiana była 
uzasadniona wprowadzonymi pracami zamiennymi i dodatkowymi. 

Ponadto wykonawcy umowy z 31 sierpnia 2018 r. powierzono przebudowę drogi 
stanowiącej odejścia od ul. Zamkowej o wartości 9,6 tys. zł. Dokonania przebudowy 
dokonano bez sporządzenia projektu budowlanego oraz bez jej zgłoszenia Staroście 
Aleksandrowskiemu, co opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

(akta kontroli str. 642-662, 683, 686) 

3.4. Ze względu na położenie ul. Zamkowej w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznej struktury przestrzennej miejscowości Raciążek, na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej Urząd wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku30 opinię w sprawie planowanej 
przebudowy. W opinii stwierdzono, że powyższe zamierzenie jest dopuszczalne 
przy spełnieniu warunków konserwatorskich dotyczących zapewnienia 
inwestorskiego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi oraz przedłożenia 
na etapie uzyskiwania pozwolenia budowlanego w Delegaturze WUOZ za 
pośrednictwem organu architektoniczno-budowlanego projektu budowlanego celem 
uzgodnienia powyższego zamiaru budowlanego. Gmina Raciążek wypełniła 
nałożone obowiązki:  
- nadzór archeologiczny wykonano w okresie od 12 września do 18 października 
2018 r. tj. w trakcie prowadzonych robót;  
- zamierzenie inwestycyjne dotyczące Przebudowy ul. Zamkowej zostało 
uzgodnione przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków31.  

(akta kontroli str. 437, 444, 568, 663-665) 

Obie inwestycje nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, lecz podlegały 
zgłoszeniu zgodnie z art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a i ust. 2 pkt 12 
Prawa budowlanego. Do zgłoszeń dołączono wymagane oświadczenie 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą podania w zgłoszeniach przebudowy 
ul. Wiatracznej, że Gmina Raciążek posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Aleksandrowskiego pomimo braku 
posiadania takiego prawa, czym naruszono art. 30 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 
4 pkt 2 Prawa budowlanego, co opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 494, 504, 505, 508, 667-681, 682, 685, 689-691) 

3.5. Wójt ustanowił dla badanych inwestycji inspektorów nadzoru. Do obowiązków 
inspektorów należał pełny zakres czynności wynikający z art. 25 Prawa 
budowlanego. Inspektorzy nadzoru wykonywali swoje obowiązki na bieżąco, 
w dziennikach budowy potwierdzali prawidłowość wykonanych robót budowlanych 
oraz zamieszczali zalecenia odnośnie sposobu prowadzenia robót budowlanych. 
Inspektorzy brali udział w odbiorach częściowych i końcowych.  

 (akta kontroli str. 406, 693-722)  

3.6. Odbiory częściowe oraz odbiory końcowe zostały potwierdzone protokołami 
odbioru. Protokoły potwierdzały, że roboty zostały wykonane pozytywnie pod 
względem technicznym. Protokołami odbioru końcowego objęto przebudowę 
ul. Zamkowej wraz z robotami dodatkowymi na działce 528 oraz przebudowę 
ul. Wiatracznej. Protokołem odbioru końcowego nie objęto robót dodatkowych 
zleconych przy przebudowie ul. Wiatracznej o wartości 27,3 tys. zł, co opisano  

                                                      
30 Dalej: „Delegatura WUOZ”. 
31 Postanowienie nr WUOZ.DW.WZN.5152.1.45.2017.LS z dnia 12 grudnia 2017 r. 
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w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego 
przebudowy ul. Zamkowej z 27 grudnia 2018 r. przegląd stanu technicznego ze 
względu na panujące warunki atmosferyczne zaplanowano na okres wiosenny, nie 
później niż do 31 marca 2019 r. Przegląd miał objąć wady powstałe po odbiorze, 
uporządkowanie naprawę terenów przyległych – sąsiednich i oczyszczenia 
nawierzchni dróg. W dniu 27 marca 2019 r. dokonano przeglądu i stwierdzono 
miejscowe zaniżenie kostki oraz trylinki oraz uszkodzenie i zaniżenie krawężników  
w okolicy wpustów. Przeglądem nie objęto oczyszczenia nawierzchni dróg, co 
opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

Wykonawcę pismem z 27 marca 2019 r. wezwano do usunięcia w terminie do 31 
maja 2019 r. stwierdzonych podczas przeglądu wad. Wykonawca pismem z 24 maja 
2019 r. wystąpił o przedłużenie terminu do 10 czerwca 2019 r. ze względu na 
planowaną z okazji dnia dziecka imprezę, która miała się odbyć w okolicy 
planowanych prac. Wykonawca częściowo usuną powstałe wady i Wójt w zawartym 
25 czerwca 2019 r. porozumieniu zobowiązał wykonawcę do usunięcia wad 
w ostatecznym terminie do 10 lipca 2019 r. Na podstawie tego porozumienia tj. 
w trakcie trwającej kontroli, wykonawcę zobowiązano również do oczyszczenia 
nawierzchni. Wykonawcy wyznaczono termin oczyszczenia nawierzchni do 31 lipca 
2019 r.  

(akta kontroli str. 698-735) 

Wykonawcy umowy z 9 kwietnia 2018 r. wypłacono właściwe wynagrodzenie z tytułu 
wykonania zamówienia podstawowego oraz dodatkowego w łącznej wysokości 
2 418,6 tys. zł.  

Wykonawcy umowy z 31 sierpnia 2018 r. wypłacono właściwe wynagrodzenie 
z tytułu wykonania zamówienia podstawowego oraz dodatkowego w łącznej 
wysokości 990,0 tys. zł.  

(akta kontroli str. 609, 621, 622, 644, 661, 662, 736-757) 

3.7. Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego obowiązek prowadzenia 
książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców dróg, jeżeli 
prowadzą książkę drogi na podstawie przepisów o drogach publicznych. Dla dróg 
objętych skontrolowanymi przebudowami założono książki drogi, o których mowa 
w § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. 
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom32. W książkach nie ujęto danych wynikających z dokonanych 
przebudów, co opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 691, 758-805) 

3.8. Do użytkowania kanalizacji deszczowej wybudowanej w związku z przebudową 
ul. Wiatracznej przystąpiono po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego. Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim wydał zaświadczenie 
wskazane w art. 54 ust. 2 Prawa budowlanego o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu, które uprawniało Gminę do rozpoczęcia użytkowania obiektu. 

(akta kontroli str. 437, 444, 448) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

                                                      
32 Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582, dalej: „rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg”. 
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1. W SIWZ dwóch postępowań warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej, jaki muszą spełnić wykonawcy ustalono 
z naruszeniem art. 22 ust. 1a w związku z ust. 1b pkt 3 Pzp. 
Dotyczy warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
określonych w:  
a) w pkt 3. ppkt 2. części 9. „Warunki udziału w postępowaniu jaki muszą spełnić 
wykonawcy”  SIWZ Przebudowy ul. Wiatracznej; 
b) w pkt 3. ppkt 2. części 9. „Warunki udziału w postępowaniu jaki muszą spełnić 
wykonawcy” SIWZ Przebudowy ul. Zamkowej. 
Zgodnie z art. 22 ust. 1a Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
W wyżej wymienionych warunkach odnoszących się zgodnie z art. 22 ust. 1b 
pkt 3 Pzp do zdolności technicznej lub zawodowej wskazano, że wykonawcy mieli 
wykazać wykonanie co najmniej dwóch robót drogowych. Nie wskazano 
jednocześnie wartości tych robót ani ich rodzaju w odniesieniu do zakresu 
planowanych przebudów. Określone w SIWZ postępowań warunki udziału nie były 
proporcjonalne do wartości i zakresu przewidzianych w SIWZ robót budowalnych 
oraz nie określały minimalnych poziomów zdolności tj. minimalnego zakresu 
wykonanych robót budowlanych oraz ich minimalnej wartości. 

(akta kontroli str. 471, 472, 541) 

Wójt wyjaśniła m.in., że w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wskazano, że należy 
dostarczyć wykaz robót budowlanych obejmujący swoim zakresem co najmniej dwie 
roboty drogowe, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zdaniem Zamawiającego określono - 
wskazano rodzaj tj., „co najmniej 2 szt. robót drogowych” z uwzględnieniem 
wartości, daty, miejsca wykonania, gdzie przedmiotem zamówienia był zakres 
związany z wykonaniem robót drogowych. Powyższe wymaganie umożliwiło ocenę 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności 
w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 
Zdaniem Zamawiającego nie powinno się również żądać doświadczenia w realizacji 
zamówień o wartościach znacząco przewyższających wartość zamówienia. 
Natomiast zaniżenie warunku udziału w postępowaniu nie ogranicza dostępu do 
zamówień, a wprost przeciwnie, umożliwia szerszą konkurencję, stąd też sytuacja 
taka nie może być kwalifikowana jako naruszenie przepisów Pzp zgodnie 
z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej33 z 12 kwietnia 2013 r.34 Ponadto „Opis 
warunków proporcjonalny do przedmiotu zamówienia powinien być dokonywany 
przez pryzmat celu, jakiemu ma on służyć, a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, 
który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia” 
zgodnie z uchwałą KIO z 6 maja 2015 r.35  

 (akta kontroli str. 437, 438 444, 597, 604) 

NIK wskazuje, że przywołany w wyjaśnieniach obowiązek złożenia przez 
wykonawców informacji o wartości wykonanych robót nie miał znaczenia dla 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu gdyż minimalna wartość 
tych robót nie została w SIWZ określona. Również ograniczenie zakresu robót 
budowlanych do „robót drogowych” nie jest proporcjonalne do zakresu badanych 

                                                      
33 Dalej: „KIO”. 
34 Sygnatura: KIO 738/13. 
35 Sygnatura: KIO/KD/24/15. 
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przebudów gdyż taki warunek spełniał również wykonawca, który wykonał 
nieskomplikowany remont drogi, o minimalnej wartości. Tymczasem badane 
przebudowy miały szeroki zakres, obejmujący w przypadku ul. Wiatracznej budowę 
kanalizacji deszczowej. Określone warunki w zakresie zdolności technicznej 
i zawodowej nie były więc proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i pozwalały na 
udział w postępowaniu wykonawcom, którzy nie posiadali odpowiedniego potencjału 
technicznego lub zawodowego. Odnośnie przytoczonych wyroków Krajowej Izby 
Odwoławczej NIK wskazuje, że wyrok z 12 kwietnia 2013 r. wydano w sprawie 
zarzutu odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu opartego art. 29 ust. 
1 Pzp tj. opisu przedmiotu zamówienia, a KIO rozpoznaje odwołanie w granicach 
zarzutów podniesionych w odwołaniu. Nie odnosiła się więc do zasady 
proporcjonalności zawartej w art. 22 ust. 4 Pzp36. Zdaniem Izby w badanych 
postępowaniach nie ustalono warunków zapewniających wybór wykonawcy, który 
daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia.  

2. Opisu przedmiotu zamówienia Przebudowy ul. Wiatracznej w zakresie kanalizacji 
deszczowej dokonano z naruszeniem art. 29 ust. 3 Pzp. 

Dotyczy zapisów projekcie budowlanym kanalizacji deszczowej: 
a) w pkt 5.1. „Obliczenia wielkości separatora”, podano że dla wymienionych w tym 
punkcie wartości dobrano separator produkowany przez wymienionego z nazwy 
producenta, 
b) w pkt 5.2. „Obliczenie wielkości retencji wody opadowej” wprost wskazano na 
produkt wymienionego z nazwy producenta pomimo tego, że w tym punkcie podano 
wymagania i wymiary zbiornika. 

(akta kontroli str. 468-480, 500, 501, 521) 

Wójt wyjaśniła m.in., że w zapisach projektu budowlanego kanalizacji deszczowej 
przytoczono nazwy własne producentów ze względu na specyfikę urządzeń 
w zakresie funkcjonowania technicznego. Celem było doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia. Wobec powyższego zamawiający zawarł w SIWZ pojęcie 
równoważności tj.: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu 
zamówienia”. 

 (akta kontroli str. 438, 439, 445, 446, 598, 604) 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń. Tymczasem w projekcie budowlanym opisano 
przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i podawanie 
nazw konkretnych producentów nie było uzasadnione. 

3. Opisu przedmiotu zamówienia Przebudowa ul. Zamkowej nie dokonano za 
pomocą STWiOR czym naruszono art.  31 ust. 1 Pzp. 

Urząd był w posiadaniu STWiOR, który został wykonany na podstawie z § 1 ust. 
3 pkt 2 umowy IT.29.2016 z dnia 14 września 2016 r., której przedmiotem było m.in. 
wykonanie Specyfikacji Technicznej37. 

(akta kontroli str. 537-539, 570-593) 

                                                      
36 Wg stanu na dzień wydania wyroku, obecnie art. 22 ust. 1a Pzp. 
37 Specyfikacja techniczna to inna nazwa STWiOR. 
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Wójt wyjaśniła m.in., że przedmiot zamówienia opisaną za pomocą dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót oraz STWiOR. Dokument STWiOR nie został 
załączony do postępowania, nie oznacza, że przedmiot zamówienia nie został 
opisany za pomocą przedmiotowego dokumentu. Zamawiający w opisie przedmiotu 
zamówienia, w tym warunkach umownych zawarł elementy STWiOR mające wpływ 
na egzekwowanie należytego pod względem jakości wykonania przedmiotu 
zamówienia. Również w dokumentacji projektowej znajdują się zapisy mające na 
celu określenie jakości wykonanych prac. Wobec powyższego opis przedmiotu 
zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
proces sporządzenia oferty. Ze względu na złożoność projektów, z podziałem na 
etapy oraz zakresu omyłkowo nie załączono do postępowania dokumentu STWiOR. 

 (akta kontroli str. 409, 411, 440, 446, 447,  598, 605) 

NIK wskazuje, że wymaganego dokumentu STWiOR nie można zastąpić 
zamieszczając część jego treści w innych dokumentach postępowania. 

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień 
Publicznych z przekroczeniem terminu 30 od dnia zawarcia umowy z 31 sierpnia 
2018 r., czym naruszono art. 95 ust. 1 Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
zamieszczono w BZP w dniu 31 października 2018 r. tj. 61 dni od zawarcia umowy. 

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu, który zamieścił przedmiotowe 
ogłoszenie, wyjaśnił m.in., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 
w Biuletynie Zamówień Publicznych z przekroczeniem terminu 30 dni z powodu zbyt 
dużego nakładu obowiązków w danym okresie. 

(akta kontroli str. 594, 596, 598, 599, 605) 

5. Od wykonawcy, z którym zwarto umowę z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zamówienia Przebudowy ul. Wiatracznej przyjęto zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w której 
odpowiedzialność gwaranta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej 
umowy została ograniczona wyłącznie do wymagalnych kar umownych, czym 
naruszono art. 147 ust. 2 Pzp. 

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nałożono na 
wykonawcę postanowieniem pkt. 1 części 16. SIWZ zamówienia w sprawie 
Przebudowy ul. Wiatracznej. Zgodnie z art. 147 ust. 2 Pzp zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy jest uprawnieniem zamawiającego, którego celem 
jest zapewnienie zamawiającemu ściągalności roszczeń, przysługujących mu nie 
tylko z tytułu kar umownych, lecz również m.in. z tytułu odszkodowań, wykonania 
zastępczego. 

(akta kontroli str. 479, 610, 617) 

Wójt wyjaśniła m.in., że „Celem przepisów zawartych w art. 147 jest 
zagwarantowanie pokrycia, przynajmniej w części, ewentualnych roszczeń 
zamawiającego, mogących wynikać z zawartej umowy”38. Ponadto przepis art. 147 
Pzp ma charakter nieobowiązkowy. Zgodnie z art. 147 ust.1 i 2 ustawy Pzp, 
zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jednak, ustawodawca nie określił jakich konkretnie zamawiający 
może dochodzić. Dodatkowo należy zauważyć że przedmiotowa gwarancja 
ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek dotyczy 
umowy z 9 kwietni 2018r., wobec czego „umowę” należy traktować jako całość. 

                                                      
38 Prawo Zamówień Publicznych, Jerzy Pieróg, Komentarz 15 wydanie, Warszawa 2019 r. 
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Zatem w przypadku każdego naruszenia postanowienia umowy a zwłaszcza 
nienależytego wykonania zobowiązań, zamawiający ma prawo dochodzić wszelkich 
roszczeń. Ponadto z uwagi na fakt, że ustawa Pzp nie reguluje szerszej kwestii 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, 
zamawiający ma prawo skorzystać z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks Cywilny39.  

(akta kontroli str. 438, 444, 445)  

NIK wskazuje, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy ze swej 
natury pozwoli na zaspokojenie części roszczeń, jeżeli przewyższają one wartość 
zabezpieczenia. Z art. 147 ust. 2 Pzp nie wynika uprawnienie dla wykonawcy do 
decydowania jaka część roszczeń będzie z zabezpieczenia zaspokojona. W pkt. 
1 części 16 SIWZ nałożono obowiązek wniesienia zabezpieczenia bez ograniczania 
go do kar umownych, więc zabezpieczenie nie powinno ograniczać uprawnień 
zamawiającego. Podanie w treści gwarancji ubezpieczeniowej nazwy umowy nie 
pozwala na skorzystanie z niej dla zaspokojenia roszczeń przekraczających zakres 
tej gwarancji.  

6. W dwóch40 „Oświadczeniach o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane” załączonych do zgłoszenia przebudowy 
ul. Wiatracznej z dnia 13 września 2017 r. oraz do zgłoszenia budowy kanalizacji 
deszczowej z dnia 27 grudnia 2017 r. Wójt podała, że Gmina Raciążek posiada 
prawo do dysponowania na cele budowlane działką 246/2 – obręb Raciążek, której 
właścicielem był Powiat Aleksandrowski pomimo tego, że nie uzyskano od 
właściciela zgody na dokonanie tych robót budowlanych, czym naruszono art. 30 
ust. 2 w związku z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. 

Podane w zgłoszeniach „uzgodnienie” dotyczy uzgodnienia projektów 
zagospodarowania terenu inwestycji z Zarządem Dróg Powiatowych 
w Aleksandrowie Kujawskim41, jako zarządcy drogi powiatowej usytuowanej na tej 
działce. Uzgodnienia projektów dokonał Specjalista ds. Utrzymania Dróg 
i Gospodarki Materiałowej ZDP. Z treści uzgodnienia nie wynika prawo Gminy 
Raciążek do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 
3 ust. 11 Prawa budowlanego.  

Zgoda właściciela nieruchomości upoważniająca inwestora do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane powinna być sformułowana w sposób 
jednoznaczny, niepozostawiający żadnych wątpliwości. Ze złożonego przez 
właściciela oświadczenia woli powinno wynikać, że wyraża on zgodę na 
wybudowanie na jego gruncie, przez wskazanego inwestora, określonego obiektu 
budowlanego, a zgoda taka nie może być dorozumiana42. 

(akta kontroli str. 494, 504, 506, 508, 670-675) 

Wójt wyjaśniła m.in., że zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego w zgłoszeniach 
przebudowy ul. Wiatracznej oraz budowy kanalizacji deszczowej, określono rodzaj, 
zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do 
zgłoszeń załączono również oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 
2 Prawa budowlanego oraz odpowiednie szkice, rysunki oraz uzgodnienia i opinie 

                                                      
39 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.  
40 Inwestycja obejmowała przebudowę drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej. Poszczególne zakresy 
inwestycji zgłoszono oddzielnie. 
41 Dalej: „PZD”. 
42 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 marca 2000 r. IV SA 316/98; Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 23 września 2010 r. II OSK 1395/09. 
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wymagane odrębnymi przepisami. Wymogi określone w prawie budowlanym zostały 
spełnione. W przedmiotowych oświadczeniach powołano się na uzgodnienie 
Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim dla działki nr 246/2. Organ 
architektoniczno – budowlany, jakim jest Starostwo Powiatu Aleksandrowskiego 
(właściciel działki nr 246/2) nie wniosło sprzeciwu do zgłoszeń zamiaru wykonania 
robót budowlanych. Zamierzenia zostały rozpatrzone pozytywnie. Zatem powyższy 
fakt wskazuje na wyrażenie zgody do dysponowania nieruchomością i wykonania 
robót. Ponadto działka nr 246/2 jest wpisana w trwały zarząd Zarządu Dróg 
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. 

(akta kontroli str. 682, 685) 

NIK wskazuje, że uzyskanie przez inwestora uzgodnienia, o którym mowa w art. 32 
ust. 2 nie jest prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i nie 
może zastępować zgody właściciela na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane stosownie do art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. Organ 
przyjmujący zgłoszenie nie jest zobowiązany do badania prawdziwości 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane, a brak reakcji Starosty Aleksandrowskiego nie może zostać uznany za 
potwierdzenie posiadania takiego prawa gdyż zgoda nie może być dorozumiana. 

7. Zakres świadczenia wykonawcy umowy z 9 kwietnia 2018 r. zwiększono na 
podstawie protokołu konieczności z 10 października 2018 r. podpisanego przez 
kierownika budowy, bez uzyskania potwierdzenia zwiększenia zakresu świadczenia 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

Takie rozszerzenie zakresu świadczenia rodzi zobowiązanie po stronie Gminy 
Raciążek, ogranicza jednocześnie jej uprawnienia wynikające z umowy i nie nakłada 
na wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym z opisu przedmiotu 
zamówienia zawartego w projekcie budowlanym i STWiOR. 

(akta kontroli str. 606, 616, 621-626) 

Wójt wyjaśniła m.in., że w postępowaniu przewidziano możliwość zwiększenia 
świadczenia wykonawcy zamówienia publicznego objętego umową. Zakres 
wprowadzonych zmian jest tożsamy z przedmiotem zamówienia i został określony 
protokołem konieczności. Zapisy przedmiotowego protokołu jasno określają, że 
dotyczą umowy z 9 kwietnia 2018 r. Zgodnie z umową wszelkie zmiany w umowie 
pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. Przedmiotowy 
protokół został sporządzony w formie pisemnej i stanowił podstawę zmiany umowy. 
W ustaleniach umownych zapisano, że przedstawicielami stron ze strony 
zamawiającego był Inspektor nadzoru inwestorskiego, a wykonawcy Kierownik 
budowy. Wobec powyższego wykonawca musiał wykonać rozszerzony zakres 
świadczenia zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy 

(akta kontroli str. 438, 445) 

NIK wskazuje, że wskazanie w § 17 ust. 8 umowy z 9 kwietnia 2018 r. inspektora 
nadzoru i kierownika robót jako przedstawicieli stron nie obejmuje umocowania ich 
do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego albo wykonawcy. Inspektor 
nadzoru i kierownik budowy byli przedstawicielami stron w związku z prowadzoną 
budową. 

8. Aneksem nr 1/2018 z 29 listopada 2018 r. przedłużono o 10 dni termin 
wykonania umowy z 31 sierpnia 2018 r. z naruszeniem art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, 
zgodnie z którym zmiany umowy są dopuszczalne jedynie w przypadku 
precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz dokładnego 
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określenia modyfikacji, które nastąpią w przypadku wystąpienia wskazanych 
okoliczności. 
Aneks zawarto na podstawie pisma wykonawcy z 29 listopada 2018 r., w którym 
powołał się na niekorzystne warunki pogodowe jednak bez podania: 
a) w jakim okresie obniżone temperatury uniemożliwiały wykonanie robót 
budowlanych,  
b) jakie wartości osiągały,  
c) jakich prac nie można było wykonać. 
W § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt 1 umowy z 31 sierpnia 2018 r. przewidziano, że zmiana 
terminu umowy może wynikać z warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 
lub w znaczny sposób utrudniają wykonywanie robót. Jest to zapis zbyt ogólny 
niespełniający wymogów art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp. 
Termin wykonania umowy przedłużono o 10 dni bez posiadania informacji, jaka była 
faktyczna liczba dni podczas których temperatury uniemożliwiały wykonanie robót 
oraz jakie wartości te temperatury osiągnęły. Ponadto w Aneksie nr 1 powołano się 
również na wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych. Wykonawca w piśmie z 29 listopada 2018 r. nie powoływał 
się na odmienne warunki terenowe.  

(akta kontroli str. 643, 646, 654, 656, 657) 

Wójt wyjaśniła m.in., że Aneksem Nr 1/2018 przedłużono termin wykonania umowy 
z 31 sierpnia 2018 r. ze względu na konieczność wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej oraz negatywnych warunków atmosferycznych, które 
w znaczny sposób utrudniały wykonanie robót. Powyższy katalog zmian został 
przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz. Wystąpienie niskich temperatur 
w okresie listopada 2018 uniemożliwiało wykonanie należycie ostatniego elementu 
budowy tj. ułożenie zaprawy fugującej (zalecana temperatura nie niższa niż +5°C). 
W terminie końcowym występowały temperatury dużo niższe (minusowe). Również 
ze względu na uwarunkowania przyległych budynków należało dokonać zmian 
w projekcie, zachowując istniejącą szerokość odejścia bocznego. Wobec 
powyższego termin wykonania umowy przedłużono o czas niezbędny tj. 10 dni. 

(akta kontroli str. 683, 684, 686, 687) 

9. Przebudowy drogi na działce 528 w Raciążku dokonano bez sporządzenia 
projektu budowlanego, czym naruszono art. 18 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego 
oraz bez dokonania zgłoszenia tej przebudowy, czym naruszono art. 30 ust. 1 pkt 2 
w związku z art. 29 ust. 2 pkt 12 Prawa budowlanego. Plan zagospodarowania 
terenu załączony do projektu budowlanego „Przebudowy ulicy Zamkowej wraz z 
odejściami poprzecznymi w miejscowości Raciążek II etap” nie obejmował tej 
przebudowy. Działki 528 nie wymieniono w „Zgłoszeniu budowy obiektów/wykonania 
robót budowlanych/nie wymagających pozwolenia na budowę” złożonym w 
Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie w dniu 29 listopada 2017 r. 

(akta kontroli str. 667, 669, 676-681, 690-692) 

Wójt wyjaśniła m.in., że roboty budowlane na działce Nr 528 obręb Raciążek 
przeprowadzone zostały w formie remontu, gdzie głównym celem było odtworzenie 
stanu pierwotnego oraz poprawa funkcjonalności, użytkowania w stanie zgodnym 
z przeznaczeniem. Przeprowadzone na działce nr 528 prace nie polegały na 
przebudowie obiektu. Przy remoncie zachowane zostały parametry dotychczas 
istniejące, z zachowaniem pierwotnej wielkości, kształtu i układu funkcjonalnego. 
Przedmiotowe roboty pozytywnie wpływają na wartości użytkowane zadania 
głównego tj. Przebudowa ulicy Zamkowej. Należy również zaznaczyć, że 
konieczność wykonania prac wynikła w trakcie realizacji zadania głównego i nie było 
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możliwe przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej w szerszym zakresie 
przebudowy. Wobec powyższego mając na względzie dobro ogółu społeczeństwa 
oraz potrzebę realizacji zadania, ustalono wykonanie prac w zakresie remontu. 

(akta kontroli str. 682, 683, 685)  

NIK wskazuje, że roboty budowlane wykonane na działce 528 były przebudową 
drogi w rozumieniu art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych43, gdyż w ich wyniku nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych istniejącej drogi. Przebudowana droga była to droga gruntowa 
utwardzona tłuczniem, natomiast przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy, 
nawierzchni z kostki betonowej sześciokątnej na podsypce cementowo-piaskowej 
oraz oporników betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych. Zakres prac nie 
obejmował robót rozbiórkowych, ponieważ droga nie była zbudowana z materiałów 
wymagających rozbiórki przed przebudową, lecz była drogą gruntową. Ponadto 
zakres robót budowlanych był tożsamy z zakresem robót wykonanych przy 
przebudowie ul. Zamkowej, jednak bez robót rozbiórkowych gdyż te podczas tej 
przebudowy nie były potrzebne. 

10. Nie dokonano protokolarnego odbioru robót dodatkowych o wartości 27,3 tys. zł 
poniesionych w związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych związanych 
z wykonaniem Przebudowy ul. Wiatracznej. 

(akta kontroli str. 621, 622, 698-700) 

Wójt wyjaśniła m.in., że Zakres robót dodatkowych i zamiennych określony 
protokołem konieczności z dnia 10 października 2018 r. był elementem zakresu 
podstawowego. Wykonawca na podstawie protokołu konieczności wyraził zgodę na 
rozszerzenie zakresu. Zapisy przedmiotowego protokołu konieczności jasno 
określają, że dotyczą umowy z 9 kwietnia 2018 r. Podstawą odebrania i rozliczenia 
robót dodatkowych był protokół odbioru końcowego zadania oraz kosztorys 
powykonawczy robót dodatkowych. 

(akta kontroli str. 439, 446, 449) 

NIK wskazuje, że protokół odbioru końcowego odnosi się do podstawowego 
przedmiotu zamówienia o wartości 2 391,3 tys. zł zgodnej z § 6 ust. 1 umowy 
z 9 kwietnia 2018 r. nie obejmował więc robót dodatkowych. Natomiast kosztorys 
powykonawczy robót dodatkowych nie zawierał zapisów odnoszącego się do 
prawidłowości wykonanych prac oraz nie został podpisany przez inspektora 
nadzoru. 

11.  Podczas przeglądu technicznego wykonania przebudowy ul. Zamkowej 
dokonanego w dniu 27 marca 2019 r. nie sprawdzono oczyszczenia nawierzchni 
dróg, pomimo tego że takie sprawdzenie przewidziano w pkt 8 tiret 3 „Protokołu 
odbioru końcowego robót” z dnia 27 grudnia 2018 r. 
W wyniku przeprowadzonych w toku kontroli oględzin przebudowanej ul. Zamkowej 
stwierdzono, że powierzchnia kostki granitowej na całej przebudowanej powierzchni 
była zanieczyszczona materiałem do spoin, miejscowo znacznie tj. materiał 
przykrawa kostki niemal całkowicie. 
 
Powyższe świadczy o braku należytego odbioru wykonanych robót budowlanych.  
W wyniku zaniechania wykonania przeglądu w tym zakresie nie wystąpiono do 
wykonawcy o usunięcie zanieczyszczeń. Wykonawcę do oczyszczenia nawierzchni 
zobowiązano na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25 czerwca 2019 r. tj. 

                                                      
43 Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm., dalej: „ustawa o drogach”. 



 

24 

w trakcie trwającej kontroli. Wykonawcy wyznaczono termin oczyszczenia 
nawierzchni do 31 lipca 2019 r. 

(akta kontroli str. 707, 722-726) 

Wójt wyjaśniła m.in., że wykonawca do dnia 27 marca 2019 r. wykonał częściowo 
zobowiązania wynikające z Protokołu odbioru końcowego z dnia 27 grudnia 2018 r. 
tj.: uporządkowanie terenów przyległych - sąsiednich, oczyszczenie nawierzchni 
dróg. Podczas przeglądu technicznego obiektu stwierdzono wady wykonawstwa 
oraz brak należytego oczyszczenie nawierzchni odcinka z kostki granitowej. Z uwagi 
na przyjętą technologię Wykonawca zostanie wezwany do usunięcia 
zanieczyszczeń po usunięciu powstałych wad i usterek. Zgodnie z postanowieniami 
umowy zabezpieczono interes Gminy, Zamawiający będzie żądał należytego 
wykonania umowy. 

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu, który brał udział 
w przeglądzie zeznał m.in., że w trakcie przeglądu, nie wykazano zanieczyszczenia 
kostki granitowej materiałem do wykonania spoin ponieważ stwierdzono, że 
w pierwszej kolejności należy usunąć powstałe wady w nawierzchni takie jak 
miejscowe zaniżenia kostki oraz miejscowe zaniżenia krawężników. Ze względów 
technologicznych planowano, że po usunięciu przez wykonawcę tych wad zostanie 
on wezwany do całkowitego oczyszczenia nawierzchni z kostki granitowej. 

(akta kontroli str. 683, 686, 690) 

NIK wskazuje, że w protokole odbioru końcowego z 27 grudnia 2018 r. nie zawarto 
zapisów wskazujących na stwierdzenie wad lub usterek w zakresie stanu 
technicznego przebudowanej drogi. Wystąpienie tych wad i usterek miało zostać 
stwierdzone podczas przegląd stanu technicznego, który powinien zostać 
przeprowadzony w zakresie przewidzianym protokołem końcowym, czego jednak 
nie dopełniono.  

12.  Przy przebudowie ul. Zamkowej dopuszczono do wybudowania jezdni z kostki 
kamiennej ze spoiną między kostkami szerszą niż 12 mm, z naruszeniem 
postanowień pkt. 5.5.1. części „Nawierzchnia z kostki kamiennej” STWiOR dla tej 
przebudowy. W wyniku przeprowadzonych w toku kontroli oględzin przebudowanej 
ul. Zamkowej stwierdzono, że zbudowano ją z kostki granitowej, nieregularnej, a 
spoina pomiędzy kostkami wyniosła od 3 cm do 5 cm, w niektórych miejscach od 2 
do 6 cm. 

(akta kontroli str. 730-735, 571-576) 

Wójt wyjaśniła m.in., że na etapie prac przebudowy ul. Zamkowej rozstrzygano 
kwestię zastosowania fugi oraz spoiny. Zdaniem inżyniera kontraktu oraz 
wykonawcy zastosowanie szerszych spoin są normą powszechnie obowiązującą 
przy kostce o nieregularnych wymiarach. Spoina max. 12 mm przy zastosowaniu 
kostki kamiennej nieregularnej 15/17 łupanej jest warunkiem ciężkim do spełnienia 
ze względu na specyfikę kostki kamiennej. Ma ona nieregularne kształty, co 
powoduje, że krawędzie nie są prostopadłe i posiadają nieregularną linię. Zatem 
trudno jest a raczej niemożliwe dopasować krawędzie kostek stykających się, 
zachowując jednakową szczelinę. Taka sytuacja możliwa jest przy kostce granitowej 
rzędowej, która ma równe krawędzie. Dodatkowo zalecenia producenta odnośnie 
stosowania spoiny nie mówią o max. wymiarze spoiny, a minimalnym 8 mm, który 
musi być spełniony do zachowania prawidłowych właściwości spoiny. Takie minima 
stosowane są zazwyczaj przy kostkach mniejszych wymiarów. Ponadto 
zastosowanie spoiny większej, dopuszczalnej przez producenta zapewnia większą 
trwałość (wytrzymałość) nawierzchni, zabezpiecza przed przemieszczaniem kostek 
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w wyniku tarcia. Mając na uwadze względy technologiczne oraz wytrzymałość 
obiektu dopuszczono zastosowanie szerszych fug. 

(akta kontroli str. 683, 686) 

NIK wskazuje, że postanowienia pkt. 5.5.1. części „Nawierzchnia z kostki 
kamiennej” STWiOR zgodnie, z którymi „szerokość spoin między kostkami nie 
powinna przekraczać 12 mmm” dotyczą układania kostki nieregularnej.  

13. Roboty dodatkowe o wartości 27,3 tys. zł poniesione w związku z rozszerzeniem 
zakresu robót budowlanych związanych przebudową ul. Wiatracznej 
zakwalifikowano jako wydatek poniesiony w ramach limitu przewidzianego w Dziale 
600 „Transport i łączność” Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4300 „Zakup 
usług pozostałych” zamiast jako wydatek § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych”, z naruszeniem art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych44 oraz załącznika nr 4 „Klasyfikacja paragrafów wydatków i 
środków” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych45. 
Powyższy wydatek, ujęty w § 4300, został poniesiony z tytułu wykonania 
dodatkowych robót budowlanych związanych z przebudową ul. Wiatracznej, 
tożsamych z robotami budowlanymi wykonanymi w ramach podstawowej umowy 
i ujętymi w § 6050.  

(akta kontroli str. 736-748) 

Wójt wyjaśniła m.in., że wydatek dotyczący robót dodatkowych tj. 27,3 tys. zł 
wynikający z rozszerzenia zakresu robót budowlanych nie został dokonany 
w ramach limitu wydatków poniesionych w dziale 600 „Transport i łączność”, 
rozdział 60016 § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" ponieważ 
plan tego działu wynosił 2 417,0 tys. zł. Z uwagi na fakt, że roboty dodatkowe 
wystąpiły w trakcie realizacji zadania oraz nie były planowane w kwocie tej 
inwestycji, postanowiono wartość robót dodatkowych wydatkować z działu 600, 
rozdział 60016 § 4300 „Zakup usług pozostałych”. 

Skarbnik Gminy, która potwierdziła prawidłowość zakwalifikowania wydatku 
wyjaśniła m.in., że ta płatność nie była ujęta w harmonogramie prac inwestycyjnych. 
W czasie realizacji tego zadania stwierdzono, że planowane środki na inwestycję 
przewyższają plan na § 6050, a zwiększenie planu w związku z wyborami 
samorządowymi było znacznie utrudnione. 

(akta kontroli str. 439, 446, 806-819) 

14. W książkach drogi założonych dla ul. Zamkowej i ul. Wiatracznej w Raciążku nie 
wpisano zmian wynikających z dokonanych przebudów w wyniku czego nie 
zawierały one danych wymaganych wzorem książki drogi, określonym w Załączniku 
nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu, któremu Wójt poleciła 
prowadzenie książek dróg wyjaśnił m.in., że nie uzupełnił książek dróg o dane 
związane z ich przebudową dokonaną w 2018 r. ze względu na duży zakres 
obowiązków i złożony zakres tych przebudów.  

(akta kontroli str. 691, 758-805) 

Prawidłowo wyłoniono wykonawców objętych kontrolą inwestycji drogowych. 
Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, wybrano ich zgodnie  

                                                      
44 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, dalej: „ufp”. 
45 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
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z kryteriami oceny ofert. Treść podpisanych umów odpowiadała załącznikom do 
SIWZ, zawarto je we właściwych terminach i odpowiednio zabezpieczono interes 
Gminy. Prawidłowo wypełniono nałożone przez Wojewódzki Urzędu Ochrony 
Zabytków w Toruniu obowiązki w zakresie wykonania nadzoru archeologicznego 
oraz uzgodnienia przebudowy ul. Zamkowej z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  W wyniku kontroli stwierdzono jednak naruszenie Pzp, 
m.in. w zakresie: nieodpowiedniego ustalenia warunków udziału w postępowaniach, 
nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego przebudowy ul. 
Wiatracznej, zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dotyczącego 
przebudowy ul. Zamkowej w Biuletynie Informacji Publicznej z 31 dniowym 
opóźnieniem, niedozwolonego przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Zamkowej. Stwierdzono również naruszenia 
Prawa budowalnego polegające m.in. na przebudowie drogi na działce nr 528 bez 
sporządzenia projektu budowlanego i  zgłoszenia odpowiedniemu organowi 
administracji architektoniczno-budowalnej. Jako nieprawidłowe oceniono także brak 
odbioru protokolarnego części zrealizowanych robót dodatkowych, a także 
nierzetelny odbiór części zrealizowanych prac.  

4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy, 
zawieranie umów najmu lokali socjalnych 

W Gminie nie utworzono gminnego zasobu mieszkaniowego. Gmina nie posiadała 
w swoim zasobie lokali socjalnych ani gruntów, na których mogłaby takie lokale 
postawić. W latach 2009 – 2019 Gmina nie przydzielała lokali socjalnych, nie 
zawierała umów najmu lokali socjalnych, a także nie wypłacała odszkodowań 
osobom uprawnionym do otrzymania takich lokali.  

We wskazanym powyżej okresie wpłynęły dwa wnioski o przyznanie lokalu 
socjalnego, złożone przez tego samego wnioskodawcę oraz wpłynął jeden wyrok 
Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim (sygn.. akt IC 147/08) z 27 lutego 
2009 r., który zobowiązał Gminę do wystąpienia z ofertą zawarcia umowy najmu 
lokalu socjalnego z osobami, które otrzymały nakaz eksmisji z lokalu położonego 
w obiekcie użyteczności publicznej przy ulicy Rynkowej 6a w Raciążku. 

Wójt występowała w 2017 roku do ośmiu Burmistrzów i Wójtów sąsiadujących gmin 
z prośbą o udzielenie pomocy w znalezieniu lokalu socjalnego dla osób 
eksmitowanych z lokalu użyteczności publicznej, jednakże każdorazowo 
otrzymywała odpowiedź odmowną.   

Wójt wyjaśniła m.in., że: w związku z brakiem lokali socjalnych na terenie Gminy 
w Urzędzie nie ustalono procedur związanych z ich przydziałem. Pomimo małej 
ilości wniosków zainicjowano starania zmierzające w kierunku utworzenia gminnego 
zasobu mieszkaniowego. Podjęto próby opracowania dokumentacji technicznej na 
budowę budynku socjalnego na działce gminnej w miejscowości Siarzewo gm. 
Raciążek. Jednakże po dokonaniu analizy stanu faktycznego terenu stwierdzono, że 
budowa w/w budynku jest niemożliwa, ponieważ działka położona jest tuż przy wale 
przeciwpowodziowym gdzie obowiązuje zakaz wynikający z prawa wodnego 
tj. budowy w odległości 50 m od stopy wału.  W latach 2017-2018 powzięto zamiar 
zakupu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości 
Podole gm. Raciążek z przeznaczeniem na utworzenie zasobu lokali socjalnych, 
jednakże zapewnione w budżecie środki zostały przesunięte na inne zadanie 
inwestycyjne. 

Wnioskujący o przydział lokalu socjalnego został umieszczony w schroniskach dla 
bezdomnych, a Gmina w latach 2016-2018 ponosiła koszty związane z jego 

Opis stanu 
faktycznego 
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pobytem w tych placówkach na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 roku w wysokości 28,0 tys. zł.   

Wójt podała, że pobyt osób w obiekcie użyteczności publicznej przy ul. Rynkowej 6A 
w Raciążku na chwilę obecną nie został uregulowany. Z uwagi na fakt, iż Gmina nie 
posiada mieszkań socjalnych zmuszona jest zapewnić byt mieszkaniowy osobom 
zamieszkującym w budynku przy ul. Rynkowej 6A. Ponadto Gmina czyniła starania 
polegające na próbie kupna nieruchomości - budynku z przeznaczeniem na 
pomieszczenia socjalne oraz wynajmu mieszkania. Poszukiwała też możliwości 
wynajmu mieszkania dla w/wym. rodziny wśród gmin ościennych oraz w obrocie 
prywatnym - niestety bez pozytywnego rozwiązania. Mając na uwadze powyższy 
problem gmina będzie dokładała wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja  
w możliwie najbliższym czasie została rozwiązana. W związku z zajęciem lokalu 
należącego do Gminy wskazane osoby ponoszą opłaty związane z korzystaniem  
z wody, z odprowadzania ścieków, wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (deklaracja o wysokości opłaty) oraz za energię elektryczną (licznik na 
kartę). 

 (akta kontroli str.295-368) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Wójt podejmowała działania zmierzające do umieszczenia w lokalach socjalnych 
osobę wnioskującą o przydział lokalu socjalnego, a także osoby eksmitowane 
z obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy. Jednak z uwagi na brak  
w zasobach gminy lokali socjalnych, a także na brak możliwości zapewnienia tych 
lokali w pobliskich gminach działania te okazały się bezskuteczne.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Zapewnianie czynnego udziału stronom w postępowaniach w sprawie 
umorzenia zaległości podatkowych. 

2. Zapewnienie prawidłowego przygotowania i dokumentowania postępowań  
o udzielanie zamówień.   

3. Wzmożenie nadzoru na realizacją inwestycji drogowych ze szczególnym 
uwzględnieniem rzetelności odbioru robót budowlanych. 

4. Zapewnienie terminowego publikowania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia 
publicznego. 

5. Egzekwowanie od wykonawców właściwego zabezpieczenia wykonania umów.   
6. Prawidłowe składnie oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w oparciu o rzeczywiście posiadane 
zgody właścicieli nieruchomości. 

7. Uzupełnienie książek dróg. 
8. Rzetelne weryfikowanie dokumentów finansowych i płatności za wykonywane 

usługi zgodnie z zawartymi umowami. 
9. Egzekwowanie przesyłania raportów miesięcznych przez schronisko dla 

zwierząt.  
10. Podjęcie działań w celu usunięcia niekorzystnych dla Gminy zapisów z umowy 

na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.    

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz,        lipca 2019 r.  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: p.o. Dyrektor 
Oliwia Bar  Artur Nierebiński  

główny specjalista kontroli państwowej 
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