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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (dalej: Urząd) 

 

Zbigniew Michalak, Burmistrz Ostródy, od 19 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Czesław 
Najmowicz, Burmistrz Ostródy, od 7 listopada 2012 r. do 19 listopada 2018 r. 

 
Realizacja projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich 
 

Lata 2014-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, 
jeśli miały one wpływ na działalność objętą kontrolą 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

 Beata Saba, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LOL/152/2019 z 5 grudnia 2019 r. 

 Adam Ruciński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  2.
do kontroli nr LOL/151/2019 z 5 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Kontrola dotyczyła realizacji przez Gminę Miejską Ostróda3 dwóch wybranych 
projektów4 z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji 
obszarów miejskich, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: 
RPO).  

Miasto prawidłowo wykonało obowiązki wynikające z umów o dofinansowanie obu 
skontrolowanych projektów (dalej: umów o dofinansowanie lub umów wsparcia),  
tj. m.in. m.in. właściwie dokonało wydatków przewidzianych w dokumentacji 
wniosków o dofinansowanie i prawidłowo zaliczyło je do kosztów kwalifikowalnych. 
W Urzędzie udzielano zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp5, wewnętrznymi 
uregulowaniami oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków6. Urząd 
właściwie zabezpieczył w umowach z wykonawcami interes Miasta. 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Dalej: Miasto, Beneficjent lub Zamawiający. 
4 „Modernizacja budynku basenu w Ostródzie” oraz „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie”. 
5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). 
6 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 
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Oba analizowane projekty zostały zakończone w terminach określonych umowami 
wparcia7. W wyniku ich realizacji Miasto osiągnęło założone w tych umowach 
wskaźniki produktu. Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte dla projektu Strefa 
aktywności rodzinnej, natomiast dla drugiego projektu ich osiągnięcie określono  
w umowie wsparcia do końca 2020 roku.  

Należy jednak zauważyć, że na etapie realizacji projektu Modernizacji budynku 
basenu, Miasto przekazało do IZ harmonogram płatności za pośrednictwem 
systemu SL2014 w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. 
Tymczasem zgodnie z § 7 ust. 2 tej umowy harmonogram płatności należało 
przekazać w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

Ponadto przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy dotyczącej modernizacji budynku basenu nie zastosowano procedury 
określonej w art. 150 ust. 8 ustawy Pzp. Nie zmieniono bowiem formy 
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia, co powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Brak wskazanych wyżej działań 
skutkował utratą przez Miasto możliwości uzyskania środków finansowych z tytułu 
udzielonej gwarancji, w której gwarant zobowiązał się zapłaty świadczenia do 
wysokości 799,5 tys. zł, m.in. w przypadku niewykonania przez wykonawcę robót 
budowlanych przedmiotu umowy. Miało to istotne znaczenie, ponieważ ww. roboty 
nie zostały zakończone, a ponadto ze środków tych mogły być również potrącone 
ewentualne kary umowne. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie rzutowały na termin zakończenia kontrolowanych 
projektów i nie skutkowały ograniczeniem lub koniecznością zwrotu części 
dofinansowania, a także nie wpłynęły na osiągnięcie zakładanych rezultatów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Ogólne informacje o projektach z zakresu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów 
miejskich 

W latach 2014-2019 Miasto realizowało pięć projektów z zakresu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich, 
współfinansowanych ze środków RPO. Według  umów o dofinansowanie łączna ich 
wartość wyniosła 19 408,5 tys. zł, w tym 10 843,1 tys. zł stanowiło dofinansowanie.  
Do 31 grudnia 2019 r. na realizację tych projektów wydatkowano 15 501,7 tys. zł,  
w tym 8 373,0 tys. zł ze środków RPO. Realizację rzeczową zakończono   
w przypadku trzech projektów, na które wydatkowano łącznie 14 191,2 tys. zł, w tym 
7 516,4 tys. zł dofinansowania, a dotyczyło to projektów pn.: 

– „Modernizacja budynku basenu w Ostródzie” (umowa o dofinansowanie  
z 28 lutego 2019 r., wartość ogółem 8 484,4 tys. zł, w tym 3 334,8 tys. zł 
dofinansowania), który polegał na przywróceniu funkcji rekreacyjnych 
nieczynnemu obiektowi basenowemu, 

– „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie” (umowa o dofinansowanie 
z 29 czerwca 2017 r., wartość ogółem 2 256,3 tys. zł, w tym 1 743,1 tys. zł 
dofinansowania), którego celem było nadanie nowych wartości funkcjonalnych  
i estetycznych zdegradowanym terenom użyteczności publicznej przy ulicy 
Słowackiego, 

                                                      
7 Odpowiednio: 31 grudnia 2019 r. i 16 sierpnia 2019 r. 
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– „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (umowa  
o dofinansowanie z 29 czerwca 2017 r., wartość ogółem 3 457,0 tys. zł, w tym 
2 438,6 tys. zł dofinansowania), w ramach którego m.in. wybudowano ścieżki 
rowerowe w Ostródzie o łącznej długości 6,3 km, samoobsługowe stacje 
naprawy rowerów, zamontowano wiaty rowerowe i rekreacyjne.  

Na koniec 2019 r. w trakcie realizacji były dwa projekty, tj.:  

– „Ostróda Reggae Festiwal jako element dziedzictwa kulturowego regionu”, 
celem którego było podniesienie standardu organizowanego co roku festiwalu 
(umowa o dofinansowanie z 30 lipca 2019 r., wartość ogółem 3 890,0 tys. zł,  
w tym 2 340,1 tys. zł dofinansowania, planowana data zakończenia 30 września 
2022 r., na koniec 2019 r. zaangażowanie finansowe projektu wynosiło 4%),  

– „Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie”, 
który  polegał na modernizacji dwóch kąpielisk miejskich nad jeziorami: Sajmino 
i Drwęckim (umowa o dofinansowanie z 25 czerwca 2018 r., wartość ogółem 
1 320,9 tys. zł, w tym 986,5 tys. zł dofinansowania, planowana data 
zakończenia 30 czerwca 2020 r., na koniec 2019 r. zaangażowanie finansowe 
projektu wynosiło 87%). 

Kontrolą NIK objęto dwa zakończone projekty: „Modernizacja budynku basenu  
w Ostródzie” oraz „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie”. 

(akta kontroli str. 85-86) 

W okresie objętym kontrolą w regulaminie organizacyjnym Urzędu przypisano 
poszczególnym komórkom organizacyjnym zadania dotyczące przygotowania, 
realizacji i rozliczenia projektów finansowanych ze środków unijnych,  
tj. m.in. do zadań: 
− Referatu Rozwoju Lokalnego (dalej: Referat Rozwoju) Wydziału Monitorowania, 

Planowania Strategicznego i Rozwoju (Wydziału Rozwoju) Urzędu należało 
m.in.: pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach Unii 
Europejskiej (dalej: UE), przygotowanie i koordynacja wniosków aplikacyjnych 
dla projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł, opracowanie koncepcji 
wdrażania poszczególnych projektów, koordynacja w zakresie sporządzania 
wymaganych sprawozdań, inicjowanie i koordynowanie prac komórek 
organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację projektów oraz rozliczanie 
pod względem formalnym i merytorycznym pozyskanych dotacji do projektów, 

− Wydziału Inwestycji należała współpraca z Wydziałem Rozwoju w zakresie 
przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków 
pozabudżetowych, koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym zapewnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych, kontrola budów 
pod kątem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przygotowanie 
dokumentacji do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej: SIWZ) w zakresie realizowanych inwestycji przy współpracy z Biurem 
Zamówień Publicznych, 

− Wydziału Finansowo-Budżetowego (dalej: Wydziału Finansów) należało 
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach przedsięwzięć 
realizowanych ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu UE. 

W zakresach czynności pracowników tych wydziałów przewidziano do realizacji 
zadania dotyczące procesu wdrażania projektów, finansowanych ze środków UE. 
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W regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (dalej: regulamin podprogowy)8 
wskazano sposób przeprowadzania zamówień współfinansowanych ze środków 
europejskich lub innych mechanizmów finansowych. Ponadto w polityce 
rachunkowości określono szczegółowe zasady ewidencji księgowej m.in. projektów 
„Modernizacja budynku basenu w Ostródzie” i „Urządzenie strefy aktywności 
rodzinnej w Ostródzie”. 

 (akta kontroli str. 4-58) 

W Gminie opracowano i przyjęto w 2016 r. Lokalny Program Rewitalizacji  
dla Miasta Ostróda do roku 20239. Aktualizacja tego dokumentu10 polegała 
na dodaniu nowych przedsięwzięć do realizacji w ramach LPR oraz uzupełnieniu 
opisu przedsięwzięć już w nim ujętych.  

Program ten zawierał elementy określone w art. 15 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia  
9 października 2015 r. o rewitalizacji11, tj. m.in.: opis wizji stanu obszaru  
po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki 
działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 ustawy, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności  
o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-
funkcjonalnym lub technicznym.  

W LPR scharakteryzowano obszar rewitalizacji, a głównym celem tego procesu było 
przeciwdziałanie społecznej degradacji obszaru rewitalizacji. Ujęto w nim także cele: 

− strategiczne – tj. aktywizacja lokalnej społeczności, rewitalizacja historycznej 
przestrzeni publicznej, 

− operacyjne – m.in. zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego, 
samoorganizacja lokalnych społeczności, przywrócenie przestrzeni miejskiej 
mieszkańcom, poprawa stanu technicznego budynków, zwiększenie 
atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizowanego.  

Do realizacji powyższych celów przyjęto dwa projekty zintegrowane. Pierwszy 
projekt zintegrowany zakładał szczególny udział lokalnej społeczności  
w decydowaniu o rozwoju przedmiotowego obszaru (dwa moduły12), zaś drugi 
projekt (sześć modułów13) miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
i aktywizację społeczną mieszkańców rewitalizowanego obszaru. Te dwa projekty 
uzupełnił katalog 22 projektów komplementarnych, tj. m.in.: rewaloryzacja  
i kontynuacja rewitalizacji zamku krzyżackiego, kontynuacja rewitalizacji Białych 
Koszar, kompleksowa rewitalizacja Czerwonych Koszar, odbudowa Ratusza 
Staromiejskiego, rodzina aktywna, rozbudowa ścieżek rowerowych i modernizacja 

                                                      
8 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
9 Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Ostróda do roku 2023, (dalej: LPR). 
10 Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Ostróda do roku 2023. 
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, ze zm. 
12 Moduł I – Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru wzdłuż osi linii kolejowej (działania: partycypacyjna 
rewitalizacja podwórek, i wypracowanie zmian miejskiego układu komunikacji, stworzenie platformy stałej 
współpracy i komunikacji miasta z mieszkańcami, utworzenie punktu innowacji społecznych), Moduł II – 
Wzgórze kreatywności kulturowej Tradytor. 
13 Moduł I – Centrum rehabilitacji, edukacji i wsparcia z całożyciowym programem wsparcia osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, Moduł II – Adaptacja budynku byłego sądu na cele ogólnospołeczne, 
Moduł III – Przestanek „BezTroski”, Moduł IV – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze 
środowiskiem lokalnym (11 działań, tj. m.in.: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzin, organizacja  
i wsparcie grup samopomocowych, wsparcie ofiar przemocy), Moduł V – Rewitalizacja Domu Polonii, Moduł VI – 
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Ostródzie (MKIS). 
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budynku przy ulicy Czarneckiego 18, a także Strefa aktywności rodzinnej  
i modernizacja budynku basenu w Ostródzie. 

Realizację tych zadań wyznaczono m.in. Miastu i organizacjom pozarządowym.  

Oba kontrolowane projekty ujęte były w LPR. W przypadku „Modernizacji budynku 
basenu w Ostródzie” podmiotem realizującym projekt komplementarny było 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 
Obywatelskich.  

W przypadku „Strefy aktywności rodzinnej” na etapie składania wniosku podmiotem 
realizującym projekt komplementarny miała być Elbląska Rada Konsultacyjna Osób 
Niepełnosprawnych. Z uwagi na wycofanie się podmiotu, za zgodą IZ,  
za komplementarny uznano projekt „Rodzina aktywna” realizowany przez 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 
Obywatelskich i Miasto. 

 (akta kontroli str. 63-84) 

2. Modernizacja budynku basenu w Ostródzie 

2.1 Przygotowanie projektu 

2.1.1. Projekt polegał na przywróceniu funkcji rekreacyjnych, nieczynnemu  
od października 2016 r., obiektowi basenowemu14 wraz z adaptacją pomieszczeń 
przeznaczonych m.in. na salę szkoleniową, punkt wymiany książek, miejsce 
konsultacji społecznych. Głównym jego celem był wzrost aktywności lokalnej 
społeczności Miasta poprzez wykorzystanie zrewitalizowanego budynku 
publicznego. W szczególności: umożliwienie rodzinom aktywnego  spędzania 
wolnego czasu przez cały rok, poprawa dostępu osobom niepełnosprawnym  
do infrastruktury rekreacyjnej, poprawa estetyki i stanu technicznego obiektu 
zlokalizowanego w obszarze rewitalizacji.  

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku basenu” współfinansowano z dwóch 
projektów unijnych. Jeden z nich to projekt będący przedmiotem kontroli (oś 8 RPO 
– Obszary wymagające rewitalizacji), zaś drugi to projekt współfinansowany również 
ze środków RPO (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków, dalej: termomodernizacja). 

(akta kontroli str. 87-103, 344-345) 

2.1.2. Beneficjent dysponował, na etapie przygotowywania i składania wniosku  
o dofinansowanie, analizami uzasadniającymi potrzebę realizacji projektu.  
W Urzędzie przygotowano studium wykonalności projektu15, w którym rozpatrzono 
dwa warianty realizacji projektu. 

Pierwszy zakładał przywrócenie funkcji rekreacyjnych nieczynnemu obiektowi 
basenowemu wraz z infrastrukturą uzupełniającą, zaś drugi zmianę sposobu 
wykorzystania obiektu na kino-teatr. W obu wariantach zostały przeanalizowane  
koszty inwestycyjne, odtworzenia, operacyjne. Wariant pierwszy uzyskał najniższy 
dynamiczny koszt jednostkowy. W studium wykonalności ujęto analizę finansowo-
ekonomiczną na okres 15 lat i wykazano także, że projekt przeniesie korzyści  
dla społeczeństwa, tj. stworzenie miejsca do spędzania czasu, zwiększenie 
dostępności do dobrej jakości niedrogich usług społecznych i kulturalnych, poprawę 
jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. 

(akta kontroli str. 156-211) 

                                                      
14 Zakupiony 28 marca 2017 r. 
15 Opracowane w kwietniu 2018 r. i aktualizowane w listopadzie 2018 r. 
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2.1.3. Wartość projektu oszacowano na kwotę 8 000,19 tys. zł. Do wydatków 
zaliczono:  

− roboty budowlane, na podstawie umowy16 zawartej z wykonawcą wybranym  
w trybie przetargu nieograniczonego – na kwotę 7 995,0 tys. zł brutto, 

− promocję projektu – 3,0 tys. zł, 
− analizę finansową i ekonomiczną do studium wykonalności projektu – 1,5 tys. zł. 

Wartość zamówienia dotyczącego robót budowlanych oszacowano na podstawie 
kosztorysów inwestorskich17 dla robót: remontowych wewnętrznych 
ogólnobudowlanych, sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych i w zakresie 
technologii wody basenowej.  

(akta kontroli str. 684-699) 

2.1.4. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie (dalej: WOD) wraz z wymaganymi 
załącznikami 26 kwietnia 2018 r. W trakcie jego rozpatrywania był on trzykrotnie 
uzupełniany (dwa razy pod względem formalnym i raz na etapie oceny 
merytorycznej). Beneficjent podpisał umowę wsparcia 28 lutego 2019 r.,  
tj. po 308 dniach od złożenia wniosku i 98 dniach od złożenia kompletnego 
merytorycznie wniosku.  

 (akta kontroli str. 212) 

2.2 Udzielanie zamówień publicznych 

2.2.1. W Urzędzie w ramach projektu przeprowadzono 10 postępowań18  
na realizację poszczególnych zadań, w tym dziewięć dofinansowanych ze środków 
RPO. Cztery z nich przeprowadzono na podstawie ustawy Pzp. Przedmiotem tych 
zamówień były roboty: 

− budowlane w zakresie robót wewnętrznych i instalacyjnych o łącznej 
szacunkowej wartości zamówienia 6 714,1 tys. zł (netto), 

− wykończeniowe na dokończenie prac budowlanych (po rozwiązaniu umowy  
z pierwszym wykonawcą) o łącznej szacunkowej wartości 657,2 tys. zł. 

Dwa z tych postępowań zakończyły się wyborem wykonawców, zaś dwa 
unieważniono z powodu braku ofert. Wartość udzielonych zamówień brutto  
to 8 956,4 tys. zł. 

W ramach projektu udzielono także sześciu zamówień na podstawie regulaminu 
podprogowego, w tym pięciu dofinansowanych ze środków RPO. Łączna wartość 
szacunkowa tych zamówień wyniosła 147,1 tys. zł. netto. Cztery zamówienia19 
dotyczyły dokończenia prac przez podwykonawców, po odstąpieniu od umowy 
wykonawcy, zaś dwa wykonania analizy finansowo-ekonomicznej i wykonania 
tablicy informacyjno-pamiątkowej. Wartość udzielonych zamówień to 180,6 tys. zł 
brutto. 

  (akta kontroli str. 213-219) 

2.2.2. Analiza dwóch zamówień udzielonych w oparciu o ustawę Pzp o wartości 
wyższej od wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, które zakończyły się 
podpisaniem trzech umów z wykonawcami wykazała, że udzielono ich zgodnie  
z przepisami ustawy Pzp. W obu przypadkach: 

                                                      
16 Zawartej 12 marca 2018 r. 
17 Opracowane we wrześniu 2017 r., czyli w dniu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane były aktualne 

zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp. 
18 Ujętych we wniosku o dofinansowanie po zmianach. 
19 W zakresie wykonania instalacji technologii basenu, instalacji elektrycznej, wentylacji oraz systemu ESOK 

(Elektroniczny System Obsługi Klienta). 
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− trybem zastosowanym przy udzielaniu tych zamówień był przetarg 
nieograniczony, 

− ogłoszenia i informacje publikowane były we właściwych publikatorach  
o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

− specyfikacje istotnych warunków zamówienia sporządzone zostały przez 
Kierownika Zamówień Publicznych i zatwierdzane przez Burmistrza, osoby te 
złożyły również oświadczenia na etapie wyboru wykonawcy, że nie były z nimi 
powiązane (wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły 
oświadczenia o nieistnieniu okoliczności powodujących ich wyłączenie  
z postępowania), 

− pobierano od oferentów wadium, 
− zawarto umowy z wykonawcami o treściach zgodnych ze wzorami umów 

załączonymi do SIWZ oraz złożonymi ofertami, w szczególności w zakresie 
wartości przedmiotu zamówienia, terminu jego realizacji oraz warunków 
gwarancyjnych. 

 (akta kontroli str. 220-225, 261-267) 

2.2.3. Analiza trzech umów dotyczących zamówień udzielonych w oparciu o ustawę 
Pzp zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami ww. robót budowlanych 
wykazała, że w umowach tych określono zasady: 

− udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady (we wszystkich umowach 
wykonawca udzielił gwarancji jakości na przedmiot umowy w okresie 48 miesięcy 
od daty podpisania protokołu końcowego), 

− naliczenia kar umownych m.in. z powodu niezachowania terminu wykonania 
zamówienia, braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
nieprzedłożenia na wezwanie zamawiającego ubezpieczenia  
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.   

W celu  zabezpieczenia interesu Miasta ujęto również zapisy dotyczące odstąpienia 
od umowy m.in. w przypadku, gdy wykonawca: 

− wykonał roboty budowlane w sposób nienależyty i pomimo dwukrotnego 
pisemnego wezwania nie poprawił głównych zobowiązań umownych,  

− opóźniał się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót budowlanych tak dalece,  
że nie było prawdopodobne ich zakończenie w umówionym terminie. 

W dwóch umowach wykonawca zobowiązany został do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (dalej: zabezpieczenia) w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego tymi umowami, tj. odpowiednio: 799,5 tys. zł i 83,8 tys. 
zł. Zabezpieczenia te zostały wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej  
i przewidywały objęcie okresu zadeklarowanej w umowie gwarancji.  

Kierownik zamówień publicznych wyjaśnił, że Zamawiający każdorazowo 
przygotowując postępowanie dokonywał analizy zasadności żądania od wykonawcy 
wniesienia takiego zabezpieczenia, biorąc pod uwagę m.in. możliwą jego wysokość 
oraz sytuację na rynku zamówień publicznych.  

 (akta kontroli str. 226-245, 268-287, 293-308, 341-343) 

2.2.4. W ramach badanego projektu udzielono również jednego zamówienia  
o wartości 55,75 tys. zł netto, tj. powyżej 50 tys. zł netto i nieprzekraczającej 
równowartości 30 tys. euro. Beneficjent zlecił20, zgodnie z regulaminem 
podprogowym, dokończenie prac w zakresie instalacji technologii basenowej  

                                                      
20 Po odstąpieniu wykonawcy od umowy. 
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(w ramach realizacji zastępczej). Zamówienia tego udzielono z wyłączeniem zasady 
konkurencyjności, określonej w punkcie 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, że na podstawie punktu 6.5.8  
ww. Wytycznych możliwe było niestosowanie zasady konkurencyjności w przypadku 
„wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 
której wcześniej nie było można przewidzieć, a wymagane było natychmiastowe 
wykonanie zamówienia”. W związku z tym nie zastosowano tej zasady, ponieważ 
wartość umowy na dokończenie robót w zakresie technologii stanowiła 3,5 % 
wykonanych wcześniej robót technologicznych. Przeprowadzenie procedury wyboru 
wykonawcy zgodnie z tą zasadą wymagałoby dodatkowych nakładów finansowych  
i czasowych (robót zabezpieczających, przygotowania opisu przedmiotu 
zamówienia, utratę gwarancji producenta na zamontowane urządzenia). Mogło to 
doprowadzić do niezrealizowania projektu w terminie określonym w umowie 
wsparcia.  

W ramach projektu, udzielono również dwóch zamówień o wartości od 20 tys. zł  
do 50 tys. zł netto. Beneficjent, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej 
niedokończonych robót budowlanych, zlecił podwykonawcom robót w zakresie 
instalacji elektrycznych i modernizacji systemu ESOK ich dokończenie. Wartości 
tych umów wyniosły odpowiednio netto: 40,55 tys. zł i 40,65 tys. zł. Zamówienia te 
zostały udzielone zgodnie z regulaminem podprogowym Urzędu. 

Ponadto udzielono trzech zamówień o wartości do 20 tys. zł, w tym dwóch 
finansowanych ze środków RPO, dotyczących opracowania analizy finansowej  
i ekonomicznej projektu oraz wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej 
projektu. Wartość tych umów wyniosła odpowiednio: 1,5 tys. zł. netto i 0,35 tys. zł 
netto. Analiza tych dwóch zamówień wykazała, że zlecone zostały zgodnie  
z regulaminem podprogowym Urzędu. 

(akta kontroli str. 312-340) 

2.3 Realizacja finansowa projektu 

2.3.1. W Urzędzie prowadzono wyodrębnioną ewidencję wszystkich operacji 
księgowych i bankowych przeprowadzonych w ramach projektu. Wszystkie płatności 
związane z realizacją umowy o dofinansowanie dokonywane były za pośrednictwem 
rachunku bankowego założonego dla projektu.  

 (akta kontroli str. 315-318) 

2.3.2. Do 31 grudnia 2019 r. na realizację projektu wydatkowano 8 484,4 tys. zł,  
w tym 3 334,8 tys. zł dofinansowania z RPO (oś 8), w tym 3 001,3 tys. zł 
współfinansowanie UE (EFRR) i 333,5 tys. zł – współfinansowanie z budżetu 
państwa. Zaangażowanie finansowe wyniosło 100%.  

Wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 3 924,2 tys. zł (84,98 %), a wkład 
własny Beneficjenta to 589,4 tys. zł (15,02%). Źródłem sfinansowania wkładu 
własnego był środki własne pochodzące z dochodów (588,6 tys. zł) i inne środki 
publiczne, tj. środki Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej sp. z o.o. (0,8 tys. zł).  

Wartość wydatków niekwalifikowalnych wyniosła 4 560,1 tys. zł, w tym  
2 867,7 tys. zł sfinansowano z dochodów własnych Miasta i 1 692,4 tys. zł z RPO 
termomodernizacja. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., Miastu wypłacono 
dofinansowanie RPO w wysokości 3 088,8 tys. zł (92,6%), w tym wkład krajowy 
308,9 tys. zł i środki z EFRR 2 779,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 344-345) 

2.3.3. Beneficjent złożył do IZ do 31 grudnia 2019 r. dwa wnioski o płatność (dalej: 
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WOP) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 634,7 tys. zł, które zostały 
zatwierdzone przez IZ. W pierwszym WOP przedstawiono wydatki ogółem na kwotę 
5 189,3 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne – 2 489,3 tys. zł, zaś refundacja 
2 115,4 tys. zł. W drugim odpowiednio: 2 297,2 tys. zł, 1 145,4 tys. zł i 973,3 tys. zł. 
Wszystkie WOP składano za pośrednictwem systemu SL201421. 

Złożone WOP sporządzono prawidłowo i terminowo przekazano IZ. Ujęte w nich 
wydatki kwalifikowalne spełniały kryteria refundacji/rozliczenia, zgodnie z umową  
wsparcia. Z inicjatywy Beneficjenta do każdego WOP została złożona jedna korekta, 
w zakresie m.in. uzupełnienia opisów na fakturze, przesłania skanu umów cesji oraz 
harmonogramu płatności.  

(akta kontroli str. 346-347) 

Badaniem kwalifikowalności wydatków objęto wszystkie osiem wydatków  
(3 634,7 tys. zł) wykazanych we WOP. Ich analiza wykazała, że: 

− zostały one faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie  
o dofinansowanie, 

− zostały uwzględnione w budżecie projektu,  

− zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 

− były niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku  
z realizacją projektu, 

− zostały należycie udokumentowane, tj. m.in. zgodnie z wymogami w tym 
zakresie określonymi w ww. wytycznych lub ze szczegółowymi zasadami 
określonymi przez IZ. 

Na dokumentach księgowych dotyczących badanych wydatków nie stwierdzono 
zapisów mogących świadczyć o możliwości sfinansowania ich z innych programów 
współfinansowanych ze środków UE lub innych środków publicznych. 

(akta kontroli str. 346-349) 

Beneficjent przekazał IZ harmonogram płatności za pośrednictwem systemu 
SL2014 8 czerwca 2019 r., tj. 100 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 
Zgodnie z § 7 ust. 2 tej umowy harmonogram płatności należało natomiast 
przekazać za pośrednictwem systemu SL2014 w terminie 14 dni od jej zawarcia. 
Kierownik Referatu Rozwoju wyjaśniła, że ww. harmonogram został przekazany IZ 
w wersji papierowej 20 lutego 2019 r., tj. osiem dni przed podpisaniem umowy 
wsparcia. W systemie SL2014 został wprowadzony 8 czerwca 2019 r. w ramach 
złożonego pierwszego WOP (5 czerwca 2019 r.). Dodała również, że IZ nie zwróciła 
uwagi na przekroczenie terminu przesłania ww. harmonogramu.  

 (akta kontroli str. 351-354) 

2.3.4. Osoby wykonujące w Urzędzie zadania dotyczące projektu nie otrzymywały  
z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia dofinansowanego ze środków RPO. 

(akta kontroli str. 350) 

2.4 Realizacja rzeczowa projektu oraz uzyskane efekty 

2.4.1. Beneficjent do 31 grudnia 2019 r. nie wprowadzał zmian do umowy  
o dofinansowanie i do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Miasto 26 lutego 
2020 r. zawarło z IZ aneks w celu dostosowania kosztów kwalifikowalnych 
(zmniejszenie o 75,8 tys. zł) i kwoty dofinansowania (zmniejszenie o 64,4 tys. zł). 
oraz zmiany całkowitej wartości projektu (zwiększenie o 484,2 tys. zł). Zmiany  

                                                      
21 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego.  
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wynikały z faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 

(akta kontroli str. 355-364) 

2.4.2. Beneficjent na koniec 2019 r. zakończył rzeczową realizację projektu, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Rozpoczęcie i zakończenie rzeczowej 
realizacji projektu nastąpiło w terminach przewidzianych w umowie  
o dofinansowanie, tj. odpowiednio: 12 marca 2018 r. i do 31 grudnia 2019 r.22 
Dokumentacja stanowiąca podstawę rozliczeń realizacji umowy odzwierciedlała 
postęp prac oraz poniesione w tym zakresie wydatki. 

W trakcie prowadzonych robót budowlanych (po złożeniu WOD, ale przed 
podpisaniem umowy o wsparcie) wykonawca robót budowlanych odstąpił  
14 stycznia 2019 r. od wykonywanej umowy. Jako przyczyny odstąpienia od umowy 
wykonawca wskazał: niezapewnienie przez Zamawiającego docelowej mocy 
zamówionej oraz niedoręczenie dokumentacji zamiennej dotyczącej rezygnacji  
klatki schodowej. W dniu 16 stycznia 2019 r. Miasto również złożyło oświadczenie  
o odstąpieniu od umowy. Miasto 4 czerwca 2019 r. podpisało umowę na ukończenie 
zadania z nowym wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.   

Według stanu na 27 lutego 2020 r. Beneficjent oczekiwał na wyznaczenie 
pierwszego terminu rozprawy sądowej z pierwszym wykonawcą robót budowlanych 
w ramach projektu. Sprawy te dotyczyły wzajemnych roszczeń finansowych, z czego 
wykonawca pozwał Miasto na łączną kwotę 1 443,7 tys. zł tytułem zapłaty 
należnego jemu wynagrodzenia, zaś Miasto 16 stycznia 2019 r. pozwało tego 
wykonawcę na kwotę 503,7 tys. zł tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy 
(na podstawie par. 15 ust. 7 umowy). 

(akta kontroli str. 253-260, 288-292, 309-311, 314, 326, 330, 335, 369, 429-447) 

2.4.3. Beneficjent nie zawierał z drugim wykonawcą robót budowlanych aneksów  
do umowy, zaś z pierwszym wykonawcą zawarł dwa aneksy zmieniające jej 
wartość. Spowodowane one były zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji 
inwestycji. Zmniejszenie zakresu robót budowlanych dotyczyło m.in.: ograniczenia 
zakresu robót o elementy konstrukcyjne dodatkowej klatki schodowej i odstąpienia  
od wykonania platformy przyschodowej. Skutkowało to zmniejszeniem wartości 
umowy o kwotę 125,6 tys. zł23.  

Ponadto Beneficjent zwiększył zakres wykonania instalacji technologii basenowej  
o elementy nieprzewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym (roboty 
dodatkowe). W wyniku weryfikacji kosztorysu ofertowego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, inwestor zaakceptował wynagrodzenie wykonawcy w kwocie  
121,6 tys. zł. netto (149,6 tys. zł brutto). Roboty dodatkowe zostały odebrane przez 
Zamawiającego oraz opłacone. Stanowiły one wydatki niekwalifikowalne. 
Beneficjent wprowadził ww. zmiany w trakcie realizacji inwestycji, jednak przed 
podpisaniem umowy wsparcia.  

Wzrost całkowitej wartości  projektu o 484,2 tys. zł, w porównaniu do pierwotnej 
wartości, wynikał z rozwiązania umowy na roboty budowlane z pierwszym 
wykonawcą i zawarciem dodatkowych umów na dokończenie prac określonych  
w umowie o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 246-252, 344-345) 

                                                      
22 Ostatni częściowy protokół końcowy podpisano 22 listopada 2019 r. – realizacja rzeczowa. 
23 Do kwoty 7 869,4 tys. zł. 
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Przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy24, 
wniesionej w formie gwarancji ubezpieczeniowej25 (obowiązywało do 28 
października 2018 r.), Miasto nie wystąpiło do wykonawcy o jej przedłużenie lub 
wniesienie nowego zabezpieczenia mimo, że przedmiot umowy nie został 
wykonany. Nie zastosowano również procedury określonej w art. 150 ust. 8 ustawy 
Pzp, tj. nie zmieniono formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę przez gwaranta kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, co 
powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia (art. 150 ust. 9 ustawy Pzp). W konsekwencji Miasto utraciło 
możliwość uzyskania środków finansowych z tytułu udzielonej gwarancji. Zgodnie 
bowiem z jej postanowieniami żądanie wypłaty mogło zostać skutecznie złożone 
jedynie w terminie ważności gwarancji.  

Burmistrz Ostródy wyjaśnił, że informację dotyczącą wygaśnięcia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy powzięła obecna Zastępca Burmistrza Agnieszka 
Majewska-Pawełko, w momencie weryfikacji dokumentów pod względem formalno-
prawnym, tj. w dniu 14 grudnia 2018 r. W dniu 15 lutego 2019 r. zostało złożone do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zawiadomienie o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza. 
Orzeczeniem z 10 września 2019 r. Regionalna Komisja Orzekająca uznała 
„Czesława Najmowicza (…) odpowiedzialnym za popełnienie czynu naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych z art. 18 c ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegającego na tym, że jako 
Burmistrz Ostródy (…) nie wykonał należycie obowiązków z zakresu wewnętrznej 
kontroli zarządczej, co miało wpływ na uszczuplenie należytych jej wpływów,  
w wysokości 799 500 zł, poprzez zaniechanie do wezwania do dnia 28 października 
2018 r. Gwaranta (…) do wypłaty zabezpieczenia, w związku z niewykonaniem 
umowy Nr ZP.272.1.1.2018, czym naruszył art. 68 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2,  
art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych26”. 

(akta kontroli str. 244-245, 389-428) 

2.4.4. Beneficjent dokonał ostatniego częściowego odbioru końcowego  
22 listopada 2019 r.27 Zakres rzeczowy zrealizowanych i rozliczonych zadań  
na podstawie protokołów odbioru był zgodny z zakresami ujętymi w projektach 
wykonawczych i umowach z wykonawcami. Komisja uczestnicząca w odbiorach 
poszczególnych robót potwierdzała w protokołach odbioru, że roboty pod względem 
technicznym przyjęto bez zastrzeżeń i zostały wykonane zgodnie z umową.  

Wszystkie roboty budowlane prowadzone zostały na podstawie zgłoszenia  
o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych z 23 marca 2018 r., złożonego 
do Starostwa Powiatowego w Ostródzie.  

W toku przeprowadzonych oględzin ustalono, że według stanu na dzień  
6 lutego 2020 r. roboty budowlane w ramach projektu zostały zakończone. 

(akta kontroli str. 253-260, 288-292, 309-311, 314, 326, 330, 335, 381-388) 

2.4.5. Miasto naliczyło pierwszemu wykonawcy robót budowlanych karę umowną  

                                                      
24 ZP.272.1.1.2018 z 12 marca 2018 r. Termin zakończenia realizacji umowy to 199 dni od dnia jej podpisania,  

tj. 27 września 2018 r. 
25 Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek (m.in. z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy). Zgodnie z umową z wykonawcą z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy mogły być potrącane naliczone kary umowne, w tym z tytułu odstąpienia od 
niej. 

26 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
27 Protokół odbioru częściowego zawarto z uwagi na roboty prowadzone przez kilku wykonawców. 
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za odstąpienie28 od umowy29 z winy wykonawcy w wysokości 1 947,3 tys. zł.  
Po potrąceniu z wynagrodzenia należnego wykonawcy kwoty 1 443,7 tys. zł, Miasto 
wystąpiło również do sądu z powództwem przeciw temu wykonawcy, żądając  
od niego kwoty pozostałej do zapłaty w wysokości 503,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 404-447) 

2.4.6. Beneficjent zakończył rzeczową i finansową realizację projektu 22 listopada 
2019 r., tj. w terminie określonym w umowie wsparcia. Projekt wykonano w pełnym 
zakresie. Remont basenu trwał blisko 22 miesiące. Obie umowy o dofinansowanie 
prac remontowych zostały podpisane w trakcie ich trwania. Miasto, po zakończeniu 
prac remontowych, przekazało30 obiekt do eksploatacji Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji Ostróda sp. z o.o. (dalej: PWiK). Basen został 
udostępniony mieszkańcom 7 stycznia 2020 r. 

Wskaźniki produktu w umowie o dofinansowanie to 2363 m2 wyremontowanego 
budynku publicznego na miejskim obszarze rewitalizacji, dostosowanie tego obiektu 
dla osób z niepełnosprawnościami. W toku przeprowadzonych oględzin ustalono, że  
wskaźniki te zrealizowano w 100%. Pomiaru wartości wskaźników produktu 
dokonano na podstawie protokołów odbioru robót. Pomiar ten odbywał się zgodnie  
z metodologią wskazaną we wniosku i umowie o dofinansowanie.  

Wskaźniki rezultatu w umowie to dwa utworzone miejsca pracy oraz 3360 osób  
korzystających ze zrewitalizowanego budynku publicznego w 2020 r. Pomiar 
wskaźnika liczby osób korzystających z basenu zaplanowano na podstawie liczby 
sprzedanych biletów wstępu, w oparciu o sprawozdanie operatora obiektu  
po jednym pełnym roku kalendarzowym funkcjonowania obiektu. IZ 11 grudnia  
2019 r. wyraziła zgodę na rezygnację ze wskaźnika rezultatu w zakresie dwóch 
utworzonych miejsc. Wszystkie etaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
basenu zapewniło PWiK. Wartość tego wskaźnika rezultatu służyła do wyliczenia 
kryterium merytorycznego premiującego wybór projektu. Jednakże rezygnacja  
z realizacji ww. wskaźnika nie wpłynęła na kolejność umieszczenia projektu na liście 
WOD. W trakcie kontroli NIK nie rozpoczął się pięcioletni bieg okresu trwałości 
projektu, gdyż Miasto nie otrzymało płatności końcowej.  

(akta kontroli str. 368-380) 

2.4.7. Beneficjent podejmował działania mające na celu informowanie i promowanie 
projektu, zgodnie z obowiązkiem określonym w umowie o dofinansowanie.  
Zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej Miasta oraz wykonano 
i umieszczono w Urzędzie i w miejscu realizacji plakaty informacyjne. W toku 
przeprowadzonych oględzin ustalono, że zamontowano tablicę informacyjno-
pamiątkową o projekcie. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano na ww. cele 430,50 zł 
brutto, w tym 297,43 zł ze środków RPO. 

 (akta kontroli str. 448) 

2.5 Kontrole realizacji projektu 

2.5.1. Beneficjent nie był zobowiązany umową o dofinansowanie do przekazywania 
IZ dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych, gdyż 
wartość dofinansowania na realizację projektu nie przekraczała 5 mln zł (§ 15 ust. 4 
umowy o dofinansowanie). 

(akta kontroli str. 121) 

                                                      
28 W dniu 14 stycznia 2019 r. 
29 Na podstawie par. 15 ust. 7 i 9 umowy z 12 marca 2018 r. 
30 Protokołem przekazania –przejęcia w najem nieruchomości. 



 

14 

 

2.5.2. Realizacja projektu nie była kontrolowana przez podmioty zewnętrzne (np. IZ, 
służby nadzoru budowlanego lub ochrony zabytków). 

(akta kontroli str. 650) 

2.5.3. Do Urzędu nie wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące projektu. Kwestie związane 
z problemami przy przygotowaniu i jego realizacji poruszano na sesjach Rady 
Miejskiej. Dotyczyły one m.in. zastrzeżeń do robót budowlanych prowadzonych 
przez pierwszego wykonawcę, nieprzedłużenia gwarancji należytego wykonania 
umowy i usunięcia wad i usterek, zagrożenia środków unijnych, terminu 
zakończenia inwestycji, daty otwarcia basenu. Podjęte w związku z tym przez 
Beneficjenta działania to m.in. odstąpienie od umowy z wykonawcą i naliczenie mu 
kar umownych. 

 (akta kontroli str. 449, 657, 665-683) 

3. Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie 

3.1 Przygotowanie projektu 

3.1.1. Projekt polegał na nadaniu nowych wartości funkcjonalnych (tj. rekreacyjnych, 
sportowych, kulturalnych) i estetycznych zdegradowanym terenom użyteczności 
publicznej przy ulicy Słowackiego. W ramach projektu wybudowano m.in.: 
integracyjny31 plac zabaw, park linowy, boisko wielofunkcyjne, ciągi piesze z kostki 
betonowej z elementami kierunkowymi i ostrzegawczymi dla osób 
niepełnosprawnych o powierzchni 488 m2 i ścieżkę rowerową z kostki betonowej  
o powierzchni 179 m2, parking z płyt ażurowych na 10 miejsc postojowych, w tym 
jedno dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano również budynek gospodarczy, 
wykonano instalację kotłowni umożliwiającej ogrzewanie budynku tzw. 
„Bosmanówki”. Urządzono miejsce na ognisko, cztery miejsca do grillowania oraz 
minibibliotekę plenerową, a także zamontowano sześć kamer monitoringu. 
Głównymi celami projektu był: wzrost aktywności lokalnej społeczności Miasta 
poprzez wykorzystanie zrewitalizowanych budynków i terenów publicznych oraz 
włączenie mieszkańców obszaru zdegradowanego Ostródy poprzez dostosowanie 
miejskiej przestrzeni publicznej do potrzeb społeczności lokalnej. Osiągnięcie tych 
celów miało umożliwić m.in.: wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców, dostęp 
osobom niepełnosprawnym do infrastruktury rekreacyjnej, a także poprawić estetykę 
i stan techniczny obszaru rewitalizacji. 

(akta kontroli str. 450-470) 

3.1.2. Beneficjent dysponował, na etapie przygotowywania i składania WOD, 
analizami uzasadniającymi potrzebę realizacji projektu. W Urzędzie we wrześniu 
2016 r. przygotowano studium wykonalności projektu. W dokumencie tym 
rozpatrywano trzy warianty jego realizacji32. Wszystkie warianty uznano za 
wykonalne pod względem technicznym, ekonomicznym, instytucjonalnym  
i środowiskowym. Wybór wariantu strategicznego został przeprowadzony wszystkimi 
kryteriami punktowymi z karty oceny projektu, zawartymi w Regulaminie konkursu, 
tj. kryteriami obligatoryjnymi (merytorycznymi ogólnymi i specyficznymi)  
i premiowymi. W wyniku dokonanej analizy strategicznej wybrano wariant B, gdyż 
uzyskał w niej największą liczbę punktów. 

(akta kontroli str. 157, 487-532) 

                                                      
31 Przystosowany do korzystania przez dzieci niepełnosprawne.  
32 Wariant A – Urządzenie strefy aktywności rodzinnej przy ulicy Turystycznej, Wariant B – Urządzenie strefy 

aktywności rodzinnej przy ulicy Słowackiego, Wariant C – Urządzenie rodzinnego skweru i adaptacja 
pomieszczeń po byłej piekarni na pomieszczenia warsztatowe i pracownie przy ulicy Kościuszki. 
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3.1.3. Beneficjent oszacował wartość projektu na kwotę 2 256,3 tys. zł, obejmującą 
koszty:  

− prac przygotowawczych polegających na opracowaniu dwóch dokumentacji 
projektowych (projektu budowlano-wykonawczego utworzenia strefy aktywności 
rodzinnej i projektu budowlanego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
budynku stanicy wodnej w Ostródzie) oraz na wykonaniu, przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, kosztorysów, 

− opracowania studium wykonalności, w tym analizy finansowej, 

− robót budowlanych, których wartość określono na podstawie ww. dokumentacji 
projektowych i kosztorysów, 

− promocji projektu, w tym m.in. wykonanie tablicy pamiątkowej, plakatów 
informacyjnych, informacje o projekcie w lokalnych mediach.  

(akta kontroli str. 450-470) 

3.1.4. Beneficjent złożył WOD wraz z wymaganymi załącznikami w dniu  
19 września 2016 r. W trakcie jego rozpatrywania był on dwukrotnie uzupełniany 
(raz pod względem formalnym i raz na etapie oceny merytorycznej). Beneficjent 
podpisał umowę o dofinansowanie 29 czerwca 2017 r., tj. po 283 dniach od złożenia 
wniosku i 41 dni od kompletnego wniosku. 

(akta kontroli str. 212) 

3.2 Udzielanie zamówień publicznych 

3.2.1. W Urzędzie, na realizację poszczególnych zadań w projekcie,  
przeprowadzono 29 postępowań33, w tym osiem postępowań na podstawie ustawy 
Pzp. Przedmiotem tych postępowań były roboty budowlane (m.in. remont budynku 
gospodarczego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania), dostawy  
(m.in. sprzętu wodnego, elementów małej architektury) i usługi (m.in. urządzenie 
zieleni, opracowanie aplikacji mobilnej). Unieważniono dwa postępowania w całości, 
a pięć w zakresie min. jednej części z powodu braku ofert. 

W siedmiu z ośmiu postępowań przeprowadzonych na podstawie ustawy Pzp 
zadania dzielono na części, tj.: 
− jedno postępowanie składające się z czterech części unieważniono w całości,  

− w jednym, dla wszystkich ujętych postępowaniem części, wybrano wykonawców, 

− w pięciu wybrano min. jednego wykonawcę dla wyodrębnionych części. 

Łączna wartość udzielonych zamówień to 2 294,6 tys. zł brutto, w tym zamówień  
po przeprowadzeniu postępowań na podstawie ustawy Pzp to 1 992,6 tys. zł brutto. 

(akta kontroli str. 214, 533-536) 

3.2.2. Analiza trzech zamówień udzielonych w oparciu o ustawę Pzp o łącznej 
szacunkowej wartości  netto 1 910,2 tys. zł (wyższej od wyrażonej w złotych 
równowartości 30 tys. euro, które zakończyły się podpisaniem umów  
z wykonawcami wykazała, że w zamówieniach tych Zamawiający przewidział 
możliwość składania ofert częściowych.  

W objętych analizą dwóch postępowaniach34 dotyczących dostaw wyposażenia 
strefy aktywności przewidziano odpowiednio: sześć i trzy części. Oba postępowania 
zakończyły się wyborem po trzech wykonawców dla każdego zamówienia (drugie 
było powtórzeniem postępowania na części, dla których nie wybrano dostawców,  

                                                      
33 W tym 21 postępowań dofinansowanych ze środków RPO. 
34 ZP.271.20.2018, ZP.271.5.2019. 
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z powodu braku ofert). Trzecim analizowanym postępowaniem35 było postępowanie 
dotyczące robót budowlanych, w którym przewidziano pięć części, z czego dwie 
zakończyły się wyborem wykonawcy robót i podpisaniem umów, zaś w trzech  
przypadkach unieważniono z powodu niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) .  

We wszystkich objętych analizą trzech zamówieniach, których udzielono zgodnie  
z przepisami ustawy Pzp: 

− trybem zastosowanym przy ich udzielaniu był przetarg nieograniczony, 

− nie wystąpiły przypadki ich dzielenia lub zaniżania wartości, 

− ogłoszenia o nich zamieszczane były we właściwych publikatorach, 

− specyfikacje istotnych warunków zamówienia sporządzone zostały przez 
Kierownika Zamówień Publicznych i zatwierdzane przez Burmistrza,  

− wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia  
o nieistnieniu okoliczności powodujących ich wyłączenie z postępowania, 

− nie pobierano od oferentów wadium, 

− zawarto umowy z wykonawcami o treściach zgodnych ze wzorami umów z SIWZ 
oraz złożonymi ofertami, w szczególności w zakresie wartości przedmiotu 
zamówienia, terminu jego realizacji oraz warunków gwarancyjnych. 

(akta kontroli str. 537-557) 

3.2.3. Analiza trzech umów36 o najwyższej wartości37 dotyczących zamówień 
udzielonych w oparciu o ustawę Pzp zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami 
dostaw i robót budowlanych wykazała, że określono w nich zasady: 

− udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady (we wszystkich badanych 
umowach wykonawca udzielił gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym  
w dwóch w okresie 60 miesięcy i jednej 24 miesięcy od daty podpisania 
protokołu końcowego), 

− naliczenia kar umownych m.in. z powodu niezachowania terminu wykonania 
zamówienia, niedotrzymania przez wykonawcę uzgodnionego terminu usunięcia 
wad w czasie okresu gwarancji.   

W celu  zabezpieczenia interesu Miasta w umowach ujęto również zapisy dotyczące 
odstąpienia od nich m.in. w przypadku, gdy wykonawca: 

− robót budowlanych: nie przestrzegał prawa budowlanego lub realizował roboty 
niezgodnie ze sztuką budowlaną lub opóźniał się z rozpoczęciem lub 
zakończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie było prawdopodobne ich 
zakończenie w umówionym terminie, 

− dostaw: dopuścił się opóźnienia w realizacji dostawy tak dalece, że nie było 
prawdopodobne ich wykonanie w umówionym terminie lub stwierdzone wady 
dostarczonego sprzętu uniemożliwiały użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z jego przeznaczeniem. 

W analizowanych umowach nie zobowiązano wykonawców do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kierownik zamówień publicznych 
wyjaśnił, że ze względu na wartości poszczególnych części, na które były 
podzielone ww. postępowania oraz jednorazowe rozliczenie po wykonaniu  

                                                      
35 ZP.271.7.2018. 
36 ZP.272.7.1.2018, ZP.272.7.3.2018, ZP.272.20.3.2018. 
37 Wynosi brutto: 777,2 tys. zł, 260,1 tys. zł i 238,6 tys. zł. 
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i odbiorze przedmiotu umowy nie żądano od wykonawców tych robót budowlanych  
i dostaw takiego zabezpieczenia.  

 (akta kontroli str. 341-343, 558-583)  

3.2.4. W ramach analizowanego projektu udzielono jednego zamówienia38  
o wartości powyżej 50 tys. zł netto i nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro. 
Nastąpiło to zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w punkcie 6.5.2 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, tj. upubliczniono zapytanie 
ofertowe w bazie konkurencyjności39 zamówień. 

Udzielono ponadto czterech zamówień o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto,  
w tym trzech dofinansowanych środkami z RPO. Analiza trzech40 z nich o łącznej 
wartości 125,2  tys. zł brutto, według zawartych umów, wykazała, że Beneficjent 
prawidłowo przeprowadził rozeznanie rynku, o którym mowa w pkt 6.5.1  
ww. Wytycznych.  

W Urzędzie udzielono 16 zamówień o wartości poniżej 20 tys. zł netto, w tym  
11 dofinansowanych środkami RPO. Analiza trzech41 z nich o łącznej wartości  
49,6  tys. zł, według zawartych umów, wykazała, że zostały one udzielone zgodnie  
z przyjętymi w Urzędzie zasadami określonymi w regulaminie podprogowym. 

(akta kontroli str. 214, 584-622) 

3.3 Realizacja finansowa projektu 

3.3.1. W Urzędzie prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową wszystkich 
operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych w ramach projektu. Wszystkie 
płatności związane z realizacją umowy o dofinansowanie dokonywane były  
za pośrednictwem rachunku bankowego projektu. 

(akta kontroli str. 625-626) 

3.3.2. Do 31 grudnia 2019 r. na realizację projektu wydatkowano 2 256,3 tys. zł,  
w tym 1 743,1 tys. zł dofinansowania z RPO, w tym 1 568,7 tys. zł 
współfinansowanie UE (EFRR) i 174,5  tys. zł – współfinansowanie z budżetu 
państwa. Zaangażowanie finansowe wyniosło 100%. 

Według umowy (po zmianach) ustalona wartość wydatków kwalifikowalnych 
wyniosła 2 050,6 tys. zł (85 %), a wkład własny Beneficjenta to 307,6 tys. zł (15 %). 
Źródłem sfinansowania wkładu własnego był środki własne pochodzące z dochodów 
(306,1 tys. zł) i inne środki publiczne tj. środki Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej sp. z o.o. 
(1,5 tys. zł). Wydatki niekwalifikowalne w kwocie 205,7 tys. zł zostały sfinansowane 
ze środków własnych Miasta pochodzących z dochodów. 513,2 tys. zł 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r., Beneficjent otrzymał dofinansowanie  
z RPO w wysokości 1 541,8 tys. zł (88,4%), w tym wkład krajowy 154,2 tys. zł  
środki z EFRR 1 387,6 tys. zł. 

(akta kontroli str. 345, 646-648) 

3.3.3. Beneficjent złożył do IZ do 31 grudnia 2019 r. siedem WOP na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowalnych 2 050,6 tys. zł. Spośród tych WOP, sześć na łączną 
kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 813,9 tys. zł, zostało zatwierdzonych przez IZ,  

                                                      
38 Dotyczącego wykonania centralnego ogrzewania budynku „Bosmanówki” o wartości 67,6 tys. zł. brutto. 
39 Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 
przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). 
40 Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, dostawę i montaż wyposażenia do przechowywania 

sprzętu oraz wykonanie aplikacji mobilnej. 
41 Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż lunety obserwacyjnej, wykonanie monitoringu. 
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zaś wniosek końcowy był w trakcie poprawiania przez Miasto. Wydatki ogółem 
wyniosły 2 256,3 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne to 2 050,6 tys. zł. 

Złożone WOP sporządzono prawidłowo i terminowo przekazano IZ. Ujęte w nich 
wydatki kwalifikowalne spełniały kryteria refundacji/rozliczenia, zgodnie z umową  
o dofinansowanie. Z inicjatywy Beneficjenta do sześciu WOP zostało złożonych  
po jednej korekcie, w zakresie m.in. niewłaściwie wypełnionych pól we wniosku, 
uzupełnienia opisów na fakturze, przesłania aktualnego harmonogramu płatności.  

(akta kontroli str. 623) 

Badaniem kwalifikowalności wydatków objęto wszystkie (31) wydatki wykazane  
w WOP (na łączną kwotę 1 813,9 tys. zł). Ich analiza wykazała, że: 
− zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie  

o dofinansowanie, 

− zostały uwzględnione w budżecie projektu,  

− zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 

− były niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku  
z realizacją projektu, 

− zostały należycie udokumentowane, tj. m.in. zgodnie z wymogami w tym 
zakresie określonymi w ww. wytycznych lub ze szczegółowymi zasadami 
określonymi przez IZ. 

Do rozliczenia nie zostały przedstawione wydatki sfinansowane z innych programów 
współfinansowanych ze środków UE i innych środków publicznych. 

(akta kontroli str. 623-626) 

3.3.4. Osoby wykonujące w Urzędzie zadania w projekcie nie otrzymywały z tego 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia dofinansowanego ze środków RPO. 

(akta kontroli str. 649) 

3.4 Realizacja rzeczowa projektu oraz uzyskane efekty 

3.4.1. W trakcie realizacji projektu Beneficjent wprowadził pięć zmian  
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

W ramach projektu podpisano siedem aneksów do umowy o dofinansowanie.  
Pierwszy aneks dotyczył przesunięcia terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji 
projektu. Spowodowane to było  opóźnieniem w rozpoczęciu robót budowlanych,  
w wyniku braku zainteresowania potencjalnych wykonawców ogłoszonymi 
postępowaniami przetargowymi. W przypadku trzech następnych aneksów zmiany 
dotyczyły przesunięcia terminu finansowego zakończenia projektu, m.in. z uwagi na 
wydłużenie procedury wyboru wykonawców z powodu braku ofert. Jeden z aneksów 
zawarto w celu zmiany przepisów dotyczących m.in. kwalifikowalności wydatków, 
zamówień udzielanych w ramach projektu, ochrony danych osobowych. Ostatni 
aneks sporządzono w celu aktualizacji kosztów realizacji projektu. Beneficjent  
4 lutego 2020 r. podpisał aneks siódmy do umowy wsparcia w celu dostosowania 
kosztów kwalifikowalnych (zmniejszenie o 2,5 tys. zł) i kwoty dofinansowania 
(zmniejszenie o 2,1 tys. zł). Zmiany wynikały z weryfikacji wniosku o płatność 
końcową (uznanie przez IZ kosztów gadżetów promocyjnych za wydatek 
niekwalifikowalny).  

W wyniku zmian do umowy okres zakończenia realizacji projektu wydłużył się  
o 12 miesięcy, tj. z 31 sierpnia 2018 r. na 16 sierpnia 2019 r. Natomiast wartość 
projektu nie uległa zmianie, zaś kwota dofinansowania zmniejszyła się o 2,1 tys. zł. 
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Wszystkie zmiany Beneficjent zgłosił w formie pisemnej do IZ i uzyskał jej pisemną 
zgodę. Zmiany wprowadzane do harmonogramu rzeczowo- finansowego odbywały 
się jedynie w ramach zawieranych aneksów.  

(akta kontroli str. 355-356, 483-486) 

3.4.2. Rozpoczęcie i zakończenie rzeczowej realizacji projektu nastąpiło  
w terminach przewidzianych w umowie o dofinansowanie, tj. odpowiednio:  
21 listopada 2017 r. i do 16 sierpnia 2019 r. Beneficjent zakończył rzeczową  
i finansową realizację projektu 14 sierpnia 2019 r., co było zgodne  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym (po zmianach, tj. do 16 sierpnia 2019 r.). 
W dniu 14 sierpnia 2019 r. wyemitowano ostatnią reklamę radiową oraz dokonano 
ostatniej płatności. Strefę aktywności rodzinnej udostępniono mieszkańcom  
1 lipca 2019 r. 

Dokumentacja stanowiąca podstawę rozliczeń realizacji umowy odzwierciedlała 
postęp prac oraz poniesione w tym zakresie wydatki. Wszystkie działania Urzędu  
w tej sprawie były na bieżąco przedstawiane IZ.  

(akta kontroli str.483-486, 633-638) 

3.4.3. W Urzędzie w ramach realizacji projektu Beneficjent nie zawierał aneksów  
do umów na roboty budowlane, dostawy i usługi. W trakcie realizacji projektu 
wprowadzono, za zgodą IZ, zmianę funkcjonalności parku linowego na 
bezasekuracyjny. Zmiana ta wynikała m.in. z braku ofert na wykonanie parku 
linowego w wersji zaprojektowanej. Nie skutkowało to jednak zmianą wartości 
umowy.  

Beneficjent zwiększył także zakres wykonania robót budowlanych o naprawę 
pokrycia dachowego remontowanego budynku gospodarczego. Były to elementy 
nieprzewidziane w projekcie budowlanym (roboty dodatkowe). W wyniku weryfikacji 
kosztorysu ofertowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestor 
zaakceptował wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 21,1  tys. zł netto (26 tys. zł 
brutto, tj. 19,6 % zamówienia podstawowego). Roboty dodatkowe zostały odebrane 
przez Zamawiającego oraz opłacone. Stanowiły one wydatki niekwalifikowalne. 

Wszystkie roboty budowlane były prowadzone na podstawie dwóch zgłoszeń  
o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych42. 

 (akta kontroli str. 627-632, 700-706) 

3.4.4. Beneficjent dokonał wszystkich częściowych odbiorów końcowych. Komisja 
uczestnicząca w odbiorach poszczególnych robót i dostaw wyposażenia 
potwierdzała w protokołach odbioru, że roboty pod względem technicznym przyjęto 
bez zastrzeżeń i zostały wykonane zgodnie z umową, zaś dostawy odbierano bez 
uwag zgodnie z umową/zleceniem.  

W toku przeprowadzonych oględzin ustalono, że według stanu na 6 lutego 2020 r. 
roboty budowlane w ramach projektu zostały zakończone. 

(akta kontroli str. 584, 594, 609, 617, 635, 651-656) 

3.4.5. W przypadku realizowanych w ramach projektu umów objętych badaniem 
NIK43 nie wystąpiły przesłanki uzasadniające naliczenie przez Beneficjenta kar 
umownych. 

(akta kontroli str. 584, 594, 609, 617, 635) 

 

                                                      
42 Z 15 lipca 2016 r. i 17 maja 2017 r. 
43 Umowy wskazane w przypisie nr 36 na str. 16 wystąpienia pokontrolnego. 
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3.4.6. Beneficjent zakończył rzeczową i finansową realizację projektu w terminie 
określonym w umowie o dofinansowanie. Projekt został wykonany w pełnym 
zakresie. Wskaźniki produktu określone w umowie o dofinansowanie to: 
wyremontowany budynek gospodarczy o powierzchni 473,86 m2, utworzenie placu 
zabaw dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie 
ogrzewania w budynku Bosmanatu (jeden wsparty obiekt infrastruktury), utworzenie 
12 069,54 m2 ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz 2,08 ha powierzchni 
obszaru objętego rewitalizacją. Wskaźniki te zrealizowano w 100%. Pomiarów 
wartości wskaźników produktu dokonano na podstawie protokołów odbioru robót 
oraz notatki służbowej wraz z mapami potwierdzającymi powierzchnie. Pomiary te 
odbywały się zgodnie z metodologią wskazaną we wniosku i umowie  
o dofinansowanie. 

Wskaźniki rezultatu określone w umowie to jedno utworzone miejsce pracy,  
959 osób korzystających z wyremontowanego budynku publicznego  
na zrewitalizowanym obszarze oraz 1430 osób korzystających ze zrewitalizowanego 
obszaru w 2019 r. Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż zatrudniono pracownika 
zaplecza sportowego w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji, zaś w okresie  
od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. skorzystało 2680 osób z budynku 
wypożyczalni i 5260 osób z rekultywowanej przestrzeni, w tym integracyjnego placu 
zabaw, parku linowego, strefy grillowej oraz boiska wielofunkcyjnego.  Pomiar 
wskaźnika zatrudnienia wykonano na podstawie umowy o pracę, ZUS DRA i ZUS 
RCA. Pomiary wskaźników liczby osób korzystających zarówno z budynku jak  
i zrewitalizowanego obszaru wykonano na podstawie m.in. liczby wypożyczonego 
sprzętu i przedstawiono w sprawozdaniu z funkcjonowania strefy aktywności 
rodzinnej Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, któremu Burmistrz Ostródy 
powierzył jej prowadzenie44. W umowie o dofinansowanie jako źródło danych  
i sposób pomiaru obu ostatnich ww. wskaźników (tj. metodologia ich liczenia) 
przyjęto sprawozdanie z funkcjonowania strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie, 
przedstawione przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Okres trwałości 
projektu rozpoczął się od daty płatności końcowej, tj. 16 stycznia 2020 r.  

(akta kontroli str. 639-645) 

3.4.7. Beneficjent podejmował działania mające na celu informowanie i promowanie 
projektu, zgodnie z obowiązkiem określonym w umowie o dofinansowanie. 
Zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej Miasta oraz wykonano 
i umieszczono w Urzędzie i miejscu realizacji projektu plakaty informacyjne.  
Na terenie SAR zamontowano tablicę informacyjno-pamiątkową o projekcie. 
Zamieszczono również dwa ogłoszenia prasowe w Gazecie Ostródzkiej (tj. dodatku  
do Gazety Olsztyńskiej), zlecono emisję spotów promocyjnych w telewizji 
Kopernik.tv i lokalnej stacji radiowej Eurozet, zaś na otwarciu SAR sfinansowano 
występ zespołu Tulinki, organizację rodzinnego pikniku oraz wykonanie gadżetów 
promocyjnych, tj. balony, plany lekcji, worki na kapcie. Łącznie z tytułu ww. działań 
do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano 24 051,50 zł brutto, z czego wartość 
dofinansowania to 16 217,58 zł.   

(akta kontroli str.448) 

3.5 Kontrole realizacji projektu 

3.5.1. Beneficjent nie był zobowiązany umową o dofinansowanie do przekazywania 
IZ dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych, gdyż  
 

                                                      
44 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Strefy Aktywności 

Rodzinnej w Ostródzie. 
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wartość dofinansowania na realizację projektu nie przekraczała 5 mln zł (§ 15 ust. 4 
umowy o dofinansowanie).  

(akta kontroli str. 480-481) 

3.5.2. Realizacja projektu nie była kontrolowana przez podmioty zewnętrzne  
(np. IZ, służby nadzoru budowlanego lub ochrony zabytków). 

(akta kontroli str. 649) 

3.5.3. Do Urzędu nie wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące projektu. Kwestie 
związane z problemami przy przygotowaniu i realizacji projektu poruszano  
na Komisji pomocy społecznej ds. osób niepełnosprawnych, ds. rodziny i zdrowia 
Rady Miejskiej. Dotyczyły one m.in. informacji o zapewnieniu monitoringu wizyjnego 
i wskazania nowego miejsca „zimowania” jachtów. Na bieżąco udzielono 
odpowiedzi, że monitoring ten został ujęty w projekcie, zaś właścicielom jachtów 
udostępniony zostanie inny teren miejski za opłatą. 

(akta kontroli str. 449, 657-664) 

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

1) nieterminowe przekazanie do IZ harmonogramu płatności45, 

2) niedokonanie zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia przed upływem jego ważności46. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku 
natomiast ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Dokonywanie zmiany formy zabezpieczenia wykonania umowy  
na zabezpieczenie w pieniądzu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych  
w art. 150 ust. 8 ustawy Pzp.  

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 Olsztynie. 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 wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
45 Dotyczy projektu „Modernizacja budynku basenu w Ostródzie”. 
46 Jak wyżej. 
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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. 

Olsztyn, 11 marca 2020 roku. 
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