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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce 
(dalej: Urząd lub Beneficjent) 

 

Piotr Petrykowski, Burmistrz Miasta Bartoszyce, od 9 grudnia 2014 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Krzysztof Nałęcz, Burmistrz, od 18 listopada 2002 r. do 9 grudnia 2014 r. 

(akta kontroli str. 4) 

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 

 

 Bartosz Kościukiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LOL/150/2019 z 5 grudnia 2019 r.  

 Lidia Wójcik , starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LOL/154/2019 z 5 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str.1-3) 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 
W Urzędzie w sposób prawidłowy wykorzystano środki finansowe  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
(dalej: RPO) na realizację projektów z zakresu dziedzictwa naturalnego  
i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich. Według stanu koniec 2019 r.  
realizowano dwa takie projekty, tj.: „Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – 
etap I” oraz „Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy 
Lidzbarskiej w Bartoszycach”. Prawidłowo udokumentowano wydatki kwalifikowalne 
objęte dofinansowaniem zarówno w przypadku pierwszego z ww. projektów na 
kwotę 12 942,0 tys. zł (76,0% zaangażowania finansowego) jak i drugiego –  
14,8 tys. zł (1,8%). W Urzędzie prowadzono także właściwe działania informacyjne  
i promocyjne ww. projektów, sfinansowane ze środków własnych Gminy. 

Stwierdzono jednak, że przy realizacji pierwszego z tych projektów Beneficjent,  
z przyczyn wynikających z omyłek, nie dochował terminów wskazanych w umowie  
o dofinansowanie na złożenie pierwszego wniosku o płatność oraz przedłożenia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Nieprawidłowo także, tj. w kwocie niższej  

                                                      
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 
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o 293,9 tys. zł od wymaganej (419,8 tys. zł) utworzył zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nr 272.67.2017 z 20 lipca 2017 r.  

W obu badanych projektach stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu pięciu 
zamówień publicznych, w tym: trzech na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 (dalej: Pzp) oraz dwóch na 
podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Były to m.in. 
nieprawidłowości o charakterze formalnym, wynikające z poczynionych omyłek,  
a także dotyczące niezgodności z obowiązującymi przepisami, czy regulacjami 
wewnętrznymi, tj. ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane w terminie 
dłuższym niż sześć miesięcy przed wszczęciem postępowania, zastosowanie 
niewłaściwego kursu euro przy szacowaniu wartości zamówienia, niesporządzenie 
wniosków o wszczęcie postępowania i protokołów postępowania wymaganych 
regulaminem. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień 
publicznych wynikały m.in. z niezapewnienia w tym obszarze działalności Urzędu 
funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68  
i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 (dalej: ufp). 
Rozwiązania przyjęte w ramach systemu tej kontroli nie zapobiegły bowiem 
nieprawidłowościom przy udzielaniu zamówień publicznych. W Urzędzie nie 
opracowano i nie wdrożono, jako elementu ww. systemu, wewnętrznych procedur, 
dotyczących m.in. udzielania zamówień publicznych na podstawie Pzp. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej 
działalności 

W latach 2014-2019 Beneficjent realizował dwa projekty z zakresu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich, 
współfinansowane ze środków RPO, których łączna wartość według umów  
o dofinansowanie wyniosła 17 968,8 tys. zł, w tym 4 110,1 tys. zł dofinansowania,  
tj. projekt: 

• „Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I” – umowa  
o dofinasowanie z 29 września 2017 r., wartość ogółem 17.133,3 tys. zł, w tym 
3 400,0 tys. zł dofinansowania, planowana data zakończenia 29 maja 2020 r. –  
na koniec 2019 r. zaangażowanie finansowe projektu wynosiło 75,5%, 

• „Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej  
w Bartoszycach” – umowa o dofinasowanie z 28 marca 2019 r., wartość ogółem 
835,4 tys. zł, w tym 710,1 tys. zł dofinansowania, planowana data zakończenia 
30 listopada 2020 r., na koniec 2019 r. zaangażowanie finansowe projektu 
wynosiło 1,8%. 

Do 31 grudnia 2019 r. na realizację obu projektów wydatkowano 12 956,7 tys. zł 
(72,1%), w tym 1 389,7 tys. zł dofinansowania z RPO.  

(akta kontroli str.52-53) 

1. Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I 
1.1. Przygotowanie projektu 
1.1.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie określono w formie pisemnej 
odrębnych zasad przygotowania realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze 

                                                      
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
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środków unijnych, nie wprowadzono bowiem w tym zakresie regulaminu, procedur, 
instrukcji, czy wytycznych. Obsługa finansowa realizowanych przez Gminę Miejską 
Bartoszyce projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych należała do  
podstawowych działań Wydział Finansowego, zaś realizacja zadań związanych  
z rewitalizacją Starego Miasta odbywała się na ogólnych zasadach określonych  
w regulaminie organizacyjnym Urzędu. Obowiązki z tym związane wskazano części 
pracownikom Urzędu w ich zakresach czynności, np. do obowiązków Kierownika 
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego należało rozliczenie pod względem 
rzeczowym zadań realizowanych przy współudziale środków finansowych 
otrzymanych ze środków zewnętrznych. 

Z dniem 1 lutego 2019 r., w Urzędzie, utworzono samodzielne stanowisko pracy 
pełnomocnika do spraw pozyskiwania funduszy. Do jego zadań należało m.in. 
prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem wdrażaniem i rozliczaniem 
funduszy zewnętrznych, w tym zbieranie informacji o możliwościach finansowania 
działań Gminy, przygotowywanie propozycji zadań Gminy i jej jednostek, monitoring 
terminów składania wniosków konkursowych, monitoring i nadzór nad realizacją 
projektów oraz udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych  
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Utworzono wówczas także Wydział 
Inwestycyjny, do którego zadań należało m.in. rozliczenie pod względem rzeczowym 
zadań realizowanych przy współudziale środków finansowych otrzymanych ze 
środków zewnętrznych. 

(akta kontroli str. 5-51, 98-105) 

1.1.2. Projekt rewitalizacji Starego Miasta polegał m.in. na przywróceniu 
historycznego wyglądu rynku w zakresie nawierzchni (jej podziałów i rodzajów) 
zabudowy z początku XVIII wieku (murów obrysowych niewielkiej wysokości oraz 
uczytelnienia w posadzce obrysu ścian działowych i podziałów parcelacyjnych), 
wyposażeniu rynku w małą architekturę i fontannę posadzkową, wkomponowaniu  
w deptak na ul. Kętrzyńskiego pięciu historycznych herbów miasta oraz na 
nasadzeniu zieleni. W projekcie przewidziano również wykonanie robót 
budowlanych związanych z oświetleniem, wodociągiem, kanalizacją sanitarną  
i deszczową.  

Celami projektu było m.in. zwiększenie dostępu do funkcjonalnej i estetycznej 
przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym poprzez działania inwestycyjne, 
co miało umożliwić realizację funkcji społecznych i gospodarczych, a także poprawa 
jakości infrastruktury technicznej w obszarze realizacji projektu ukierunkowana na 
minimalizację patologii społecznych. 

(akta kontroli str. 52, 736-993) 

1.1.3. Potrzeba realizacji projektu została zawarta w jego studium wykonalności, 
stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Podano w niej m.in., że 
realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępu do funkcjonalnej i estetycznej 
przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym poprzez działania inwestycyjne, 
co umożliwi realizację funkcji społecznych i gospodarczych na obszarze 
rewitalizowanym. 

(akta kontroli str. 736-861, 881-993, 1441-1445) 

1.1.4. W 2016 r. uchwałą Rady Miasta Bartoszyce5 przyjęto Program Rewitalizacji 
Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022. Określono w nim m.in. cele i wizję 
rewitalizacji oraz wskazano podstawowe oraz pozostałe projekty i przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. Program ten zawierał elementy wskazane w art. 15 ust. 1 pkt 3-5 

                                                      
5 Uchwała z 30 czerwca 2016 r., zmieniona uchwałą z 27 marca 2017 r. 
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ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji6. Wyodrębniono w nim trzy cele 
strategiczne dotyczące ładu społecznego, przestrzennego oraz gospodarczego: 

• niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi – realizacji tego 
celu miały służyć następujące kierunki działań: 

− przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego oraz 
patologii społecznych, 

− wykorzystanie wielokulturowości i wieloetniczności miasta do wzmacniania 
aktywności społecznej, 

− wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w przezwyciężaniu stanów 
kryzysowych, 

• podniesienie jakości przestrzeni publicznych w kierunku poprawy standardu 
życia mieszkańców, w ramach którego wskazano następujące kierunki działań: 

− poprawa społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych, 

− poprawa jakości i stanu technicznego obiektów mieszkaniowych oraz 
użyteczności publicznej, 

• stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, co planowano osiągnąć 
realizując następujące kierunki działań: 

− wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, w tym 
przedsiębiorczości społecznej, 

− wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz zwiększenia zatrudnienia oraz 
podnoszenie kwalifikacji mieszkańców dostosowanych do rynku pracy. 

W programie rewitalizacji wyszczególniono dziewięć podstawowych planowanych 
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 117 pozostałych planowanych 
rewitalizacji. Wśród planowanych projektów podstawowych wyszczególniono 
Rewitalizację Starego Miasta w Bartoszycach w okresie 2016-2022, a jego wartość 
oszacowano wówczas na 19 383,7 tys. zł.  

(akta kontroli str. 80-97) 

1.1.5. Wartość projektu oszacowana została w studium wykonalności na podstawie 
kalkulacji nakładów inwestycyjnych, sporządzonej w oparciu o kosztorys inwestorski 
opracowany na etapie projektu budowlanego. W szacowaniu tym wyodrębniono trzy 
pozycje, które dotyczyły zagospodarowania terenu i odwodnienia, kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej, a także oświetlenia ulicznego. Roboty budowlane 
oszacowano na wartość 10 950,0 tys. zł, z czego 4 000,0 tys. zł stanowiły koszty 
kwalifikowalne, zaś 6 950,0 tys. zł niekwalifikowalne. 

(akta kontroli str. 532-548, 736-837) 

1.1.6. Pierwszy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami Beneficjent 
sporządził i złożył 19 września 2016 r. Wymagał on uzupełnienia pod względem 
formalnym i merytorycznym oraz wyjaśnień merytorycznych, po czym Beneficjent 
otrzymał ocenę negatywną tego wniosku. W lipcu 2017 r. złożono protest wobec 
otrzymanej oceny negatywnej, który rozpatrzono pozytywnie co pozwoliło w dniu  
27 września 2017 r. na złożenie ostatecznej wersji wniosku przed zawarciem umowy 
o dofinansowanie. Umowa ta  została zawarta po dwóch dniach, tj. 29 września 
2017 r.  

(akta kontroli str. 736-861, 881-993) 

1.2. Udzielanie zamówień publicznych 

1.2.1. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, z których każde było udzielone na podstawie Pzp. Dwa  

                                                      
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, ze zm. 
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z nich dotyczyły wykonania robót budowlanych. Wybrany w pierwszym 
postępowaniu wykonawca odstąpił od kontunuowania rozpoczętych robót,  
w związku z czym Gmina przeprowadziła drugie postępowanie w celu dokończenia 
inwestycji. Okoliczności związane z odstąpieniem pierwszego z wykonawców od 
prowadzonych robót, według stanu na dzień 9 stycznia 2020 r. były przedmiotem 
trzech spraw rozpatrywanych przez sąd. Trzecie z ww. zamówień publicznych 
dotyczyło wyłonienia trzech inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Przedmiot ww. trzech zamówień publicznych stanowił koszty kwalifikowalne projektu 
objęte dofinansowaniem RPO. Nie było innych zamówień publicznych w ramach 
projektu mających wpływ na jego wartość całkowitą. 

(akta kontroli str.107-108, 736-837, 994-1049) 

1.2.2.  Analiza ww. trzech postępowań o udzielenie zamówienia wykazała m.in., że: 

− postępowania te były prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
z zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa Pzp, 

− ogłoszenia i informacje o udzielanych zamówieniach były publikowane na 
stronie internetowej Urzędu oraz odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, a także były wywieszone w siedzibie zamawiającego, 

− specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wzór umowy przygotowane 
zostały przez pracowników Urzędu, 

− w postępowaniach na roboty budowalne wymagano od wykonawców wniesienia 
wadium w wysokości 250,0 tys. zł, 

− sporządzono i zatwierdzono protokoły postępowania o udzielenie zamówienia, 

− wybrano najkorzystniejsze oferty oraz podpisano umowy z wybranymi 
wykonawcami według jej wzoru i o treści zgodnej ze złożonymi ofertami, 

− wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniach złożyły oświadczenia 
o nie istnieniu okoliczności powodujących ich wyłączenie z postępowania. 

W wyniku analizy dwóch protokołów postępowania o udzielenie zamówienia 
ustalono, że w postępowaniu: 

• znak 272.08.2017 w punkcie 12 wskazano jedynie dwie oferty, podczas gdy  
w postępowaniu zostały złożone trzy, 

• znak 271.3.2019: 

−   w punkcie 10 w podpunkcie 3 wskazano, że termin składania ofert upłynął  
w dniu 20 marca 2019 r. o godzinie 10:05, podczas gdy zgodnie ze siwz 
termin ten upłynął w dniu 20 marca 2019 r. o godzinie 10:00, 

−   w punkcie 18 w podpunkcie 2 wskazano, że najkorzystniejsza oferta uzyskała 
w kryterium termin realizacji 0 pkt, podczas gdy była to jedyna złożono oferta, 
zaś z przekształceń wzoru określonego w siwz wynikało, że powinna ona 
uzyskać w tym kryterium 10 pkt, 

−   w punkcie 30 nie podano daty zatwierdzenia protokołu wskazując jedynie 
„……04.2019 r.” 

Burmistrz wyjaśnił, że powyższe wynikało z poczynionych omyłek, zaś przyznanie  
0 pkt jednemu wykonawcy w kryterium terminu wykonania zamówienia wynikało  
z bezpośredniego podstawienia zadeklarowanej liczby dni do wzoru wskazanego  
w siwz.  

NIK wskazuje, że z zasad stosowanych w matematyce wynika, że w przypadku gdy 
w ułamku zwykłym licznik równy jest mianownikowi to wartość tego ułamka wynosi 
1, co następnie przemnożone przez 10 pkt (określone w siwz) daje wynik ostateczny 
równy 10 pkt. 

(akta kontroli str.109-123, 134-269, 364-510) 
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W postępowaniu znak 271.08.2017 ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 
dokonano w dniu 23 lutego 2017 r., zaś samo postępowanie zostało wszczęte  
w dniu 11 kwietnia 2017 r. W postępowaniu 271.3.2019 natomiast, szacunkową 
wartość zamówienia ustalono w dniu 29 lutego 2019 r., a postępowanie wszczęto  
w dniu 8 marca 2019 r. W obu tych przypadkach szacowania wartości zamówienia 
dokonano na podstawie tego samego kosztorysu inwestorskiego sporządzonego  
w dniu 5 lipca 2016 r. Zatem podstawę szacowania wartości zamówienia stanowił 
kosztorys inwestorski sporządzony wcześniej o ponad dziewięć miesięcy przed 
wszczęciem pierwszego postępowania i ponad 2,5 roku przed wszczęciem drugiego 
z nich. Art. 35 w zw. z art. 32 ust. 1 oraz w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp stanowią, że 
ustalenia wartości zamówienia dokonuje się z należytą starannością nie wcześniej 
niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a samego ustalenia dokonuje 
się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej.  

Ponadto w postępowaniu znak 271.3.2019, przy szacowaniu wartości zamówienia, 
posłużono się średnim kursem złotego w stosunku do euro wynoszącym 4,1749, co 
było niezgodne z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku 
do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych7, który 
wynosił 4,3117. 

Inspektor ds. zamówień publicznych wyjaśnił, że w przypadku postępowania znak 
271.08.2017 ustalenie szacunkowej wartości zamówienia było prawidłowe, mimo że 
kosztorys inwestorski sporządzono dziewięć miesięcy przed wszczęciem 
postępowania. Jego zdaniem w okresie tych dziewięciu miesięcy nie nastąpił wzrost 
cent towarów i usług. 

Burmistrz wyjaśnił, że jego zdaniem zachowano zgodność postępowania  
z ww. przepisami Pzp i że szacowania wartości zamówienia dokonano w sposób 
prawidłowy. W sprawie zastosowania innego kursu złotego w stosunku do euro 
Burmistrz wyjaśnił, że w związku z odstąpieniem wcześniejszego wykonawcy od 
realizacji rozpoczętego zamówienia, którego udzielono w 2017 r., interpretował on 
przepisy w taki sposób, że zamówienie to nie zostało zakończone i należało je 
kontynuować w zgodzie z przepisami obowiązującymi w dniu ogłoszenia. 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień bowiem przepisy Pzp obligują 
zamawiającego, aby przy robotach budowlanych wartość zamówienia została 
ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego nie wcześniej niż 
sześć miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. 
Ponadto przy wykonywaniu tej czynności należy uwzględniać obowiązujący stan 
prawny, a co za tym idzie bieżący obowiązujący średni kurs złotego w stosunku do 
euro. W sporządzonej notatce z szacowania wartości zamówienia w postępowaniu 
znak 271.08.2017 nie wskazano natomiast wyników przywołanej przez Burmistrza 
analizy wzrostu cen towarów i usług. 

 (akta kontroli str.134-149, 364-379, 444-446, 507-510, 1193-1195) 

1.2.3.  W ramach realizacji projektu Urząd nie udzielał zamówień publicznych ze 
środków RPO, których wartość szacunkowa netto była niższa od wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. 

(akta kontroli str. 108) 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2477. 
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1.2.4.  W Urzędzie obowiązywał regulamin udzielania zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro 
(dalej: Regulamin). W przypadku zamówień publicznych udzielanych w oparciu  
o Pzp, w Urzędzie nie wprowadzono pisemnych procedur w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 107, 517-523) 

1.2.5.   W obu umowach na roboty budowlane dotyczące Rewitalizacji Starego 
Miasta8 zastosowano zapisy zabezpieczające interes kontrolowanej jednostki.  
W pierwszej z nich wykonawca zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty, tj. w kwocie  
419,8 tys. zł. W drugiej z tych umów zabezpieczenie to określono w wysokości 10% 
wartości oferty, tj. w kwocie 1 301,8 tys. zł, co zostało wniesione w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej. Wskazano w niej okres obowiązywania obejmujący cały okres 
zadeklarowanej gwarancji i rękojmi wskazanej w umowie pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą. W związku ze zmianą terminu realizacji drugiej z ww. umów, okres 
obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej został stosownie przedłużony.  
W umowach ujęto zapisy dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji, która została 
ustalona na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Zawarto w nich także 
zapisy dotyczące kar umownych oraz prawa i warunków odstąpienia od umowy. 

Zawarte dwie umowy dotyczące nadzoru inwestorskiego nie przewidywały 
wniesienia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ujęto 
w nich natomiast, zapisy dotyczące warunków odstąpienia od umowy oraz 
przypadków naliczania kar umownych. 

(akta kontroli str. 124-133, 232-242, 448-459, 504-506) 

W przypadku umowy nr 272.67.2017 z 20 lipca 2017 r. wykonawca tytułem kaucji 
gwarancyjnej w dniu jej zawarcia wniósł 125,9 tys. zł, tj. 30% wymaganego w kwocie 
419,8 tys. zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dokonał tego poprzez 
wpłatę tej kwoty na konto Urzędu. Art. 150 ust. 3-4 Pzp stanowił, że jeżeli okres 
realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą 
zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane roboty budowlane, a w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 
obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Urząd nie przedstawił 
do kontroli NIK9 dokumentu potwierdzającego udzielenie takiej zgody przez 
wykonawcę, podczas gdy art. 9 ust. 1 Pzp stanowił, że postępowanie o udzielenie 
zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Ponadto nie utworzono 
zabezpieczenia należytego wykonania ww. umowy w wymaganej kwocie przez 
dokonanie potrąceń z przysługujących wykonawcy należności, co było niezgodne  
z art. 150 ust. 3 Pzp. Zamawiający otrzymał i przyjął od wykonawcy łącznie 31 faktur 
wystawionych na kwotę 4 115,3 tys. zł w związku z realizacją ww. umowy oraz 
dokonał płatności pełnej kwoty z nich wynikającej na rachunek wykonawcy. 
Skutkiem tego było nieposiadanie przez Zamawiającego wymaganej 
postanowieniami umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 
wymaganej umową (niewniesiona kwota zabezpieczenia wyniosła 293,9 tys. zł). 
Ponadto wykonawca ten z dniem 19 października 2018 r. odstąpił od  ww. umowy. 

Burmistrz zeznał, że nie pamiętał czy udzielił wykonawcy zgody na wniesienie 30% 
kwoty wymaganej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także, 
że za realizację tej umowy ze strony Urzędu odpowiadał pracownik w tej umowie 
wskazany. Pracownik ten zeznał, że nie posiadał wiedzy czemu nie utworzono tego 
zabezpieczenia w pełnej kwocie oraz, że nikt mu nie wydał polecenia w zakresie 

                                                      
8 W tym jednej, od realizacji której wykonawca odstąpił. 
9 Do dnia 29 stycznia 2020 r. 
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monitorowania kwestii związanych z potrącaniem płatności za częściowo wykonane 
roboty budowlane tytułem utworzenia tego zabezpieczenia. Były kierownik Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego zeznał, że jego zdaniem to pracownik merytoryczny 
wyznaczony do realizacji tej umowy ze strony Urzędu powinien był wiedzieć w jaki 
sposób zostały uregulowane kwestie związane z wniesieniem przez wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pracownik ds. zamówień 
publicznych w Urzędzie zeznał, że w dniu zawarcia ww. umowy miał wiedzę o tym, 
że wykonawca otrzymał zgodę na wniesienie zabezpieczenia w wysokości 30% 
wymaganej kwoty, zaś pozostała jego cześć miała być potrącana z płatności za 
częściowo wykonane roboty budowlane. Wykonawca zeznał, że uzyskał ww. zgodę 
w formie ustnej od Burmistrza na spotkaniu w dniu zawarcia ww. umowy. 

Zdaniem NIK jedną z przyczyn nieutworzenia  zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wymaganej wysokości był nieskutecznie i nieefektywnie 
funkcjonujący w Urzędzie system kontroli zarządczej, o którym mowa w art. 68 i 69 
ust. 1 pkt 2 ufp. Nie zapobieżono bowiem zmaterializowaniu się ryzyka utworzenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niepełnej wymaganej kwocie. 

 (akta kontroli str. 232-242, 269-363) 

1.3. Realizacja finansowa projektu 

1.3.1. Urząd prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową operacji księgowych  
i bankowych w zakresie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Płatności 
związane z realizacją umowy o dofinansowanie dokonywane były za pośrednictwem 
rachunku bankowego projektu. W Urzędzie uregulowano zasady dotyczące 
ewidencji wydatków dofinansowanych ze środków europejskich10. 

(akta kontroli str. 602-668, 730-732) 

1.3.2.  Według stanu na 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość projektu wynosiła  
17 133,3 tys. zł, zaś wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 4 000,0 tys. zł. 
Dofinansowanie na realizację projektu wynosiło 3 400,0 tys. zł11, w tym: 
współfinansowanie UE12 w kwocie 3 060,0 tys. zł,  zaś współfinansowanie krajowe  
z budżetu państwa – 340,0 tys. zł. Wkład własny Beneficjenta w zakresie środków 
kwalifikowalnych wynosił 600,0 tys. zł, tj. 15% wartości wydatków kwalifikowalnych, 
zaś pozostała kwota 13 333,3 tys. zł została zabezpieczona z własnych  środków 
budżetowych jednostki kontrolowanej. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Urząd wydatkował 
na realizację projektu 12 942,0 tys. zł, co stanowiło 76% jego zaangażowania 
finansowanego13. Kwota, którą Urząd otrzymał z RPO wynosiła 305,1 tys. zł. 
Beneficjent na sfinansowanie wkładu własnego nie zaciągał zobowiązań, w tym 
kredytów i pożyczek. 

(akta kontroli str. 52, 671, 730-732, 881-936) 

1.3.3.  Do 31 grudnia 2019 r. Urząd przedłożył IZ trzy wnioski o płatność na łączną 
kwotę 501,9 tys. zł, z czego dwa zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez IZ na 
kwotę 305,1 tys. zł. Wszystkie wnioski o płatność składano za pośrednictwem 
systemu SL201414. W okresie objętym kontrolą Urząd, na wniosek IZ, złożył trzy 

                                                      
10 Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrz Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta  
w Bartoszycach przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

11 Co stanowiło 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.  
12 Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 
13 Poniesione wydatki do końca 2019 r. w stosunku do wartości projektu ogółem.  
14 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego.  
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korekty wniosków o płatność15. Korekty te w szczególności dotyczyły uzupełnienia 
adnotacji w zakresie dofinansowania projektu na dokumentach finansowo-
księgowych, poprawienia omyłek w zakresie wartości wykonanych robót  
w załączanych do wniosków o płatność protokołach zaawansowania robót. Po ich 
wprowadzeniu wnioski zostały zatwierdzone. 

Badanie kwalifikowalności wydatków dokonanych na podstawie 12 dokumentów 
finansowo-księgowych16, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 305,1 tys. zł 
wykazało, że: 

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

− uwzględnione w budżecie projektu, 

− zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 

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

− zostały należycie udokumentowane, tj. m.in. zgodnie z wymogami wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków, 

spełniały zatem kryteria refundacji określone w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydane przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

Na dokumentach dotyczących tych wydatków nie stwierdzono zapisów mogących 
świadczyć o możliwości sfinansowania wydatków ponoszonych przez Urząd  
w ramach projektu z innych programów współfinansowanych ze środków UE  
i innych środków publicznych niż ze środków pochodzących z EFRR oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach RPO. 

(akta kontroli str. 601, 671-735) 

Urząd przekazał za pośrednictwem systemu SL2014 pierwszy wniosek o płatność  
2 maja 2018 r., tj. 7 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zgodnie z § 7 
ust. 11 tej umowy pierwszy wniosek o płatność należało złożyć w terminie trzech 
miesięcy od dnia jej zawarcia. Burmistrz wyjaśnił, że wniosek ten omyłkowo został 
przekazany po wymaganym na to terminie. 

Harmonogram płatności został przekazany przez Beneficjenta za pośrednictwem 
systemu SL2014 w dniu 18 października 2017 r., tj. 19 dni po podpisaniu umowy  
o dofinansowanie. Tymczasem zgodnie z § 7 ust. 2 tej umowy harmonogram 
płatności należało przekazać za pośrednictwem systemu SL2014 w terminie 14 dni 
od jej zawarcia. Burmistrz wyjaśnił, że wynikało to z popełnionej omyłki. 

(akta kontroli str. 507-516, 669-735 881-936) 

1.3.4.  W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu wykonywali czynności  
w projekcie w ramach przypisanych im obowiązków służbowych i nie otrzymywali  
z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia dofinansowanego ze środków 
pochodzących z RPO. W budżecie projektu nie przewidziano środków na ten cel. 

(akta kontroli str. 98, 736-837) 

                                                      
15 Dwie korekty dotyczyły pierwszego wniosku o płatność za okres od 20 lipca 2017 r. do 27 kwietnia 

2018 r. a jedna drugiego wniosku o płatność za okres od 28 kwietnia 2018 r. do 16 kwietnia 2019 r.  
16 100% dokumentów wg stanu na 31 grudnia 2019 r., tj. 10 przedstawionych do refundacji w trzech 

wnioskach o płatność oraz dwóch planowanych do przedstawienia przez Urząd w kolejnym 
wniosku o płatność.  
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1.4. Realizacja rzeczowa projektu oraz uzyskane efekty 
1.4.1. Umowa o dofinansowanie projektu aneksowana była sześć razy. Pierwszy 
aneks nadający nowe brzmienie umowie zawarto 5 stycznia 2018 r., zaś ostatni – 
szósty, 2 grudnia 2019 r.  W przypadku czterech aneksów zmiany umowy nastąpiły 
na wniosek Beneficjenta, zaś w pozostałych dwóch wynikały one z przyczyn 
leżących po stronie IZ. Zgodnie z § 23 umowy o dofinansowanie, zmiany umowy 
dotyczące terminu i wartości projektu ogółem w każdym przypadku były 
poprzedzone pisemnym wystąpieniem Beneficjenta do IZ z podaniem 
szczegółowych przyczyn będących tego powodem. Zawarcie aneksów 
wprowadzających te zmiany było poprzedzone otrzymaniem zgody IZ na ich 
wprowadzenie. Zmiany dotyczyły przedłużenia terminu realizacji projektu, przyjęcia 
w projekcie budowlanym rozwiązań zamiennych niż pierwotnie planowano, 
zwiększenia kosztów niekwalifikowanych projektu. Przyczynami tych zmian były 
okoliczności jakie wystąpiły po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych,  
a związane były m.in. z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu 
i niskie temperatury), otrzymaniem przez Beneficjenta odstąpienia pierwszego 
wykonawcy robót budowlanych od umowy, odmiennymi warunkami realizacji robót 
niż przewidywał to projekt budowlany, koniecznością wykonania robót dodatkowych. 
Ponadto wniosek w sprawie jednej ze zmian, której istota nie wymagała zawarcia 
aneksu do umowy o dofinansowanie, został złożony przez Beneficjenta zgodnie  
z § 23 tej umowy, a następnie otrzymano jego akceptację od IZ. Dotyczyło to zmiany 
wykonania robót budowlanych, na które Urząd uzyskał wcześniej wymagane 
przepisami prawa niezbędne decyzje. 

Wskutek m.in. ww. okoliczności zmianie uległ termin realizacji projektu  
z 30 września 2018 r. na 29 maja 2020 r., a także całkowita wartość projektu  
z 8 395,3 tys. zł na 17 133,3 tys. zł. Wartość dofinansowania z RPO nie uległa 
zmianie. 

Wprowadzono również zmiany do umowy nr 272.18.2019 z 8 kwietnia 2019 r.  
z drugim wykonawcą robót budowlanych dotyczących projektu. Dotyczyły one m.in. 
zmiany terminu wykonania przedmiotu tej umowy z 13 listopada 2019 r. na 12 
kwietnia 2020 r. Spowodowane to było wstrzymaniem robót kanalizacyjnych  
w związku z wykopaniem zabytkowych reliktów co wiązało się z koniecznością 
przeprojektowania odcinka tej kanalizacji i uzyskaniem nowego pozwolenia na 
budowę. 

(akta kontroli str. 448-459, 501-506, 881-993) 

1.4.2.  Beneficjent realizował projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym (po zmianach). Rozpoczęcie jego realizacji nastąpiło zgodnie z § 4 
umowie o dofinansowanie, tj. 20 lipca 2017 r. – dzień zawarcia umowy na roboty 
budowlanej. Według stanu na koniec 2019 r. realizacja rzeczowa nie została 
zakończona. Stan zaawansowania robót budowlanych był zgodny  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i przedstawiał się następująco: 

• w całości wykonano: 

−  wycinkę drzew, 

−  sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, 

−  nawierzchnię ulic i chodników, 

−  roboty telekomunikacyjne, 

−  fontannę, 

−  instalację nawadniającą kwietniki, 

• częściowo wykonane były: 

−  oświetlenie uliczne (92% zaawansowania), 
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−  ekspozycja reliktów (51%), 

−  mała architektura (17%). 

Termin zakończenia finansowego projektu określono na 29 maja 2020 r.  
W trakcie rzeczowej realizacji projektu wykonawca robót budowlanych z dniem  
19 października 2018 r. odstąpił od wykonywanej umowy. Jako przyczyny tego 
odstąpienia wskazał: brak płatności za wystawioną fakturę, brak współdziałania ze 
strony zamawiającego, tj. brak projektu budowlanego sieci sanitarnej, brak 
odpowiedzi na składane zapytania, brak podejmowania decyzji, przekazywanie 
informacji wprowadzających w błąd. Jednocześnie zamawiający w dniu 5 grudnia 
2018 r. odstąpił od umowy z ww. wykonawcą, wskazując jako przyczynę m.in. 
szereg okoliczności związanych w niewłaściwym wykonywaniem i kierowaniem 
robotami budowlanymi. Wobec ww. odstąpienia Beneficjent wyłonił w wyniku 
zamówienia publicznego kolejnego wykonawcę na ukończenie rzeczowej realizacji 
projektu. Wszystkie działania Urzędu w tej sprawie były na bieżąco przedstawiane 
IZ, a ich skutkiem było wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie 
dotyczących wydłużenia terminu realizacji projektu oraz zwiększenia kosztów 
niekwalifikowanych, na co otrzymano w każdym przypadku zgodę IZ. Składane 
przez Beneficjenta wnioski o refundację, obejmujące m.in. dokumentacją 
stanowiącą podstawę rozliczeń realizacji umowy, odzwierciedlały postęp prac  
i poniesione w tym zakresie wydatki. 

Według stanu na 21 stycznia 2020 r. Beneficjent był w trakcie trzech spraw 
sądowych z pierwszym wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu. Sprawy 
te dotyczyły wzajemnych roszczeń finansowych, z czego wykonawca pozwał Gminę 
o łączną kwotę 1 824,4 tys. zł, zaś Gmina pozwała tego wykonawcę o łączną kwotę 
2 086,7 tys. zł. 

Beneficjent posiadał wymagane pozwolenia wydane przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej, zatwierdzające projekty budowlane i udzielające 
pozwolenia na budowę, a także stosowne pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlany przy 
zabytku. 

(akta kontroli str. 52, 526-600, 672-727, 736-837, 862-1049) 

1.4.3.   W trakcie rzeczowej realizacji przy wykonywaniu robót budowlanych miały 
miejsce okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych. Dotyczyły one m.in. wyeksponowania reliktów ratusza, nasadzenia 
drzew, rozmiaru kostki granitowej, krawężników drogowych łupanych zamiast 
ciętych, zmiany lokalizacji fontanny posadzkowej. Na wprowadzenie wszystkich 
powyższych zmian Beneficjent otrzymał zgodę IZ, a także opracował wymaganą 
dokumentację projektową zamienną oraz uzyskał zamienne pozwolenie na budowę. 
Wskutek tych zmian oraz zmiany wykonawcy robót, całkowita wartość projektu 
wzrosła z 8 395,3 tys. zł do 17 133,15 tys. zł, przy czym zwiększeniu podlegały 
jedynie wydatki niekwalifikowalne. 

Poza robotami zamiennym wykonano, w związku z projektem, roboty dodatkowe 
dotyczące zabezpieczenia rur gazowych rurami osłonowymi. W wyniku weryfikacji 
kosztorysu ofertowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestor 
zaakceptował wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 23,9 tys. zł. Roboty dodatkowe 
zostały wykonane, odebrane przez zamawiającego oraz opłacone w lipcu 2019 r. 

(akta kontroli str. 448-459, 501-506, 862-993, 1050-1166) 

1.4.4.  W toku przeprowadzonych oględzin ustalono, że według stanu na 
9 stycznia 2020 r. roboty budowlane w ramach projektu były pod koniec ich 
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realizacji. Trwały prace związane z układaniem deptaku na Placu Konstytucji 3-go 
Maja oraz związane w ustawianiem kwietników. 

(akta kontroli str. 862-880) 

1.4.5.  W związku z odstąpieniem od umowy przez pierwszego wykonawcę robót 
budowlanych w ramach projektu, Gmina wystąpiła do sądu z powództwem przeciw 
temu wykonawcy, żądając od niego zapłaty na jej rzecz m.in. kary umownej  
w kwocie 1 679,1 tys. zł. W umowie zawartej z tym wykonawcą w § 13 strony ustaliły 
przypadki skutkujące naliczeniem kar umownych oraz ich wysokości. 

(akta kontroli str.994-1049) 

1.4.6. Zgodnie z § 4 umowy o dofinansowanie, zakończenie finansowe realizacji 
projektu ustalono na 29 maja 2020 r. Według stanu na 9 stycznia 2020 r. projekt nie 
został ukończony, tj. zrealizowany w pełni (trwały roboty budowlane). Termin ich 
zakończenia, zgodnie z umową z wykonawcą, przypadał na 12 kwietnia 2020 r.  

Zaplanowano do osiągnięcia następujące wskaźniki produktu i rezultatu: 

− liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 
(ustalony wg protokołu odbioru), 

− powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 1,42 ha (wg protokołu odbioru), 

− liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/ 
rekultywowanej przestrzeni w miastach – w 2019 r. 2309 osób (ustalony jako 
rzeczywista liczba mieszkańców według ewidencji ludności). 

(akta kontroli str. 52, 736--993) 

1.4.7.  Beneficjent podejmował działania mające na celu informowanie i promowanie 
projektu. W ramach działań własnych Urzędu17 na bieżąco promowano  
i informowano o projekcie m.in. na prowadzonej stronie internetowej, profilu na 
internetowym portalu społecznościowym, a także w bezpłatnym biuletynie 
informacyjnym Urzędu. W miejscu realizacji projektu umieszczono jedną tablicę 
informacyjną, której koszt wyniósł 2,2 tys. zł i stanowił wydatki niekwalifikowane. 
Ponadto podstawowe dane o projekcie, w tym stosowne jego oznakowanie, 
zamieszczono na stronie internetowej18. Oznakowanie takie stosowano również na 
dokumentacji przekazywanej wykonawcom uczestniczącym w realizacji projektu. 

(akta kontroli str. 862-880, 1067) 

1.5. Kontrole realizacji projektu 

1.5.1. Beneficjent, zgodnie z § 15 ust. 4 umowy o dofinansowanie, nie był 
zobowiązany do przekazywania IZ pełnej dokumentacji dotyczącej postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych. 

(akta kontroli str. 881-936) 

1.5.2.  Realizacja projektu nie była kontrolowana przez podmioty zewnętrzne. 

(akta kontroli str. 1069) 

1.5.3. W związku z realizacją projektu Beneficjent otrzymał sześć powiadomień 
dotyczących zdarzeń z nią związanych. Cztery z nich dotyczyły uszkodzeń 
infrastruktury i budynków zlokalizowanych w rejonie robót budowlanych, jedno 
jakości robót oraz jedno stanowiło zgłoszenie wypadku (złamania kości). Załatwienie 
tych spraw zajęło od 13 do 101 dni. W sprawach związanych z uszkodzeniami 
studni, sieci, budynków, a także ww. wypadku poinformowano wnoszących, że 

                                                      
17 Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju Urzędu. 
18 www.bartoszyce.pl 
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odpowiedzialność z tym związana należy do wykonawcy robót, na okoliczność 
czego posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. Załatwienie sprawy dotyczącej jakości robót zakończyło 
się natomiast, uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę i wznowieniem robót 
budowlanych wcześniej wstrzymanych przez organ nadzoru budowlanego. Nie było 
przypadków składania powiadomień związanych z problemami przy przygotowaniu  
i realizacji projektu na sesjach rady miasta, komisjach czy zebraniach. 

(akta kontroli str. 1070) 

2. Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne 
Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach 

2.1. Przygotowanie projektu 
2.1.1. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu Rewitalizacji  
i zagospodarowania na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach 
odbywały się na zasadach ogólnych opisanych w punkcie 1.1.1. wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 5-51, 98-105) 

2.1.2.  Projekt polegał m.in. na wykonaniu robót budowalnych w szczególności 
dotyczących remontu elewacji zabytkowej XV.-wiecznej bramy,  przeprowadzeniu 
badań archeologicznych, wykonaniu urządzenia zagospodarowania terenu oraz na 
zakupie wyposażenia obejmującego m.in. w gabloty, rzutnik, ekran, krzesełka, 
halogeny typu LED, wieszaki szatniowe. 

Celem głównym projektu był wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę  
i zachowanie obiektu dziedzictwa kulturowego i włączenie go do wachlarza atrakcji 
turystycznych regionu i tym samym wydłużenie sezonu turystycznego w regionie. 
Bezpośrednie cele dotyczyły: renowacji obiektu dziedzictwa kulturowego, 
zachowania walorów architektoniczno-krajobrazowych i kulturowych dawnego 
miasteczka, zachowania historycznego obiektu architektury dla potrzeb edukacji  
i wzmacniania lokalnej tożsamości, a także zagospodarowania obiektu zabytkowego 
na potrzeby wystaw i wydarzeń kulturalnych. Długofalowe cele skierowane były na: 
wzrost zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do lokalnego 
dziedzictwa kulturowego stanowiącymi atrakcje turystyczne, wpływ na wzrost 
edukacji dotyczącej dziedzictwa kulturowego w zakresie lokalnej architektury 
historycznej, wzbudzanie świadomości wartości lokalnej architektury stanowiącej 
potencjał i wyróżnik regionu. 

(akta kontroli str. 52, 1239-1249) 

2.1.3.  Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, na etapie jego 
przygotowania, sporządzono opracowanie dotyczące potencjału turystycznego 
Miasta Bartoszyce w opinii turystów. Wynikało z niego m.in., że w opinii turystów 
drugim co do atrakcyjności odwiedzanym miejscem w Bartoszycach była Brama 
Lidzbarska, która jako obiekt zabytkowy wymagała zaspokojenia potrzeb 
remontowych w zakresie poprawy stanu tego zabytku, głównie poprzez adaptację 
pomieszczeń wewnątrz oraz remont elewacji i pokrycia dachu. 

(akta kontroli str. 55-79) 

2.1.4.  W Programie Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 w wyniku 
zmiany wprowadzonej w marcu 2017 r. dodano jako planowane pozostałe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne – projekt Rewitalizacji i zagospodarowania na cele 
turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach. Szacowaną wartość określono 
wówczas na 700,0 tys. zł. 

(akta kontroli str. 80-82) 
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2.1.5.  Wartość projektu oszacowana została w studium wykonalności na podstawie 
kalkulacji nakładów inwestycyjnych sporządzonej w oparciu o kosztorys inwestorski 
opracowany na etapie projektu budowlanego. W szacowaniu tym jako koszty 
kwalifikowalne ujęto roboty budowlane, środki trwałe oraz wartości niematerialne  
i prawne, nadzór inwestorski oraz studium wykonalności. Oszacowana wartość 
projektu wyniosła 862,4 tys. zł, co w całości stanowiło koszty kwalifikowalne. 

(akta kontroli str. 1207-1208) 

2.1.6.  Wniosek o dofinansowanie Beneficjent sporządził i złożył 29 marca 2017 r.  
Wniosek ten, w skutek weryfikacji wymogów formalnych był uzupełniany dwukrotnie, 
a następnie poddany był ocenie formalno-merytorycznej w wyniku której również był 
dwukrotnie uzupełniany. W dniu 16 października 2017 r. Gmina otrzymała 
informację o spełnieniu przez wniosek kryteriów formalnych, merytorycznych 
ogólnych oraz specyficznych obligatoryjnych, jednakże z uwagi na niewystarczającą 
ilość środków finansowych projekt nie został wówczas objęty dofinansowaniem.  
W marcu 2019 r., w związku z dostępnością wolnych środków w ramach Osi 
Priorytetowej nr 6 – Kultura i dziedzictwo, Beneficjent został poinformowany  
o możliwości kontynuacji procedury zmierzającej do zawarcia umowy  
o dofinansowanie. W związku z tym 19 marca 2019 r. dokonano aktualizacji wniosku 
o dofinansowanie poprzez przekazanie aktualnych dokumentów wymaganych przed 
jej zawarciem. Umowa ta została zwarta po dziewięciu dniach, tj. 28 marca 2019 r. 

(akta kontroli str. 1196-1298) 

2.2. Udzielanie zamówień publicznych 

2.2.1. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Jedno z nich, na roboty budowlane, było udzielone na 
podstawie Pzp, zaś pozostałe dwa, na studium wykonalności oraz na nadzór 
inwestorski, na podstawie Regulaminu. 

(akta kontroli str. 108) 

2.2.2.  Analiza postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego na 
podstawie przepisów Pzp, wykazała m.in., że: 

− postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
z zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa Pzp, 

− zgodnie z obowiązującym wówczas średnim kursem złotego w stosunku do euro 
zastosowano właściwy przelicznik wynoszący 4,3117, 

− ogłoszenie były opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszone 
w siedzibie zamawiającego, 

− specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wzór umowy przygotowane 
zostały przez pracowników Urzędu, 

− wymagano od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20,0 tys. zł, 

− sporządzono i zatwierdzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia, 

− wybrano najkorzystniejszą ofertę oraz podpisano umowę z wybranym 
wykonawcą według jej wzoru i o treści zgodnej ze złożonymi ofertami, 
określając w niej wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 998,0 tys. zł, 

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

W przeanalizowanych aktach sprawy znak 271.6/2.2019 ustalono, że: 

− w sporządzonej notatce z szacowania wartości zamówienia nie podano tej 
wartości, pojawiła się ona natomiast w protokole z postępowania i wynosiła  
1 253,2 tys. zł co stanowiło równowartość 290 647,28 euro, 

− w punkcie 30 ww. protokołu nie podano daty wskazując jedynie „……11.2019 r.” 
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Pracownik ds. zamówień publicznych w Urzędzie wyjaśnił, że wynikało to  
z poczynionych przez niego omyłek. 

(akta kontroli str. 1071-1186) 

2.2.3. W listopadzie 2019 r. Beneficjent udzielił zamówienia o wartości szacunkowej 
poniżej 30 tys. euro na nadzór inwestorski. Analiza dokumentacji akt sprawy tego 
postępowania wykazała m.in., że: 

− postępowanie to przeprowadzono w trybie zapytania ofertowego, kierując 
zaproszenie do złożenia oferty do trzech potencjalnych wykonawców, co było 
zgodne z § 8 ust. 1 Regulaminu, 

− z wybranym wykonawcą zawarto umowę zgodną ze złożoną ofertą oraz ze 
wzorem załączonym do ww. zaproszenia, w której wynagrodzenie wykonawcy 
określono na kwotę 23,2 tys. zł, 

− nie udokumentowano szacowania wartości zamówienia, o czym mowa w § 2 
ust. 1 Regulaminu, 

− nie sporządzono wniosku rozpoczynającego procedurę udzielenia zamówienia, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, 

− nie sporządzono protokołu postępowania, do sporządzenia którego 
zobowiązywał § 8 ust. 2 Regulaminu. 

W sprawie ww. działań niezgodnych z Regulaminem pracownik Urzędu wyznaczony 
do przeprowadzenia tego postępowania wyjaśnił, że dokonał on szacowania  
wartości zamówienia, jednakże nie udokumentował tego i nie zachował formy 
pisemnej. Wyjaśnił, że poczynione przez niego błędy wynikały z niesprawdzenia 
przez niego zapisów Regulaminu w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 1187-1191, 1193-1195) 

2.2.4.   Przed zawarciem w 2019 r. umowy o dofinansowanie projektu, Gmina  
w 2017 r. udzieliła i sfinansowała ze środków własnych zamówienie, w wyniku 
którego zawarła umowę z wykonawcą na kwotę 14,8 tys. zł. Przedmiotem tej umowy 
było wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności projektu. Analiza 
dokumentacji akt sprawy tego postępowania wykazała m.in., że: 

− przeprowadzono je w trybie zapytania ofertowego, kierując zaproszenie do 
złożenia oferty do trzech potencjalnych wykonawców, co było zgodne z § 8 ust. 
1 Regulaminu, 

− z wybranym wykonawcą zawarto umowę zgodną ze złożoną ofertą oraz ze 
wzorem załączonym do ww. zaproszenia, w której wynagrodzenie wykonawcy 
określono na kwotę 14,8 tys. zł, 

− nie udokumentowano szacowania wartości zamówienia, o czym mowa w § 2 
ust. 1 Regulaminu, 

− nie sporządzono wniosku rozpoczynającego procedurę udzielenia zamówienia, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, 

− nie sporządzono protokołu postępowania, do sporządzenia którego 
zobowiązywał § 8 ust. 2 Regulaminu. 

W sprawie działań niezgodnych z Regulaminem pracownik Urzędu wyznaczony do 
przeprowadzenia tego postępowania wyjaśnił, że dokonał on szacowania  wartości 
zamówienia, jednakże nie udokumentował tego i nie zachował formy pisemnej. 
Wyjaśnił, że poczynione przez niego błędy wynikały z niesprawdzenia przez niego 
zapisów Regulaminu w tym zakresie. 

 (akta kontroli str. 1192-1195) 

2.2.5. W umowie na roboty budowlane zastosowano zapisy zabezpieczające interes 
kontrolowanej jednostki. Wykonawca zobowiązany był do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości oferty,  
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tj. w kwocie 99,8 tys. zł. Zabezpieczenie to zostało wniesione w formie pieniądza  
w pełnej kwocie przelewem na konto Urzędu w dniu 7 listopada 2019 r., tj. jeden 
dzień przed zawarciem umowy.  W umowie zastosowano zapisy dotyczące rękojmi 
za wady oraz gwarancji, która została ustalona na 84 miesiące od dnia odbioru 
końcowego, a także zapisy dotyczące kar umownych oraz prawa  
i warunków odstąpienia od umowy. W przypadku umów na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru oraz studium wykonalności nie przewidziano w nich wniesienia 
przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ujęto w nich 
natomiast, zapisy dotyczące warunków odstąpienia od umowy.  

(akta kontroli str. 1139-1152, 1185-1186, 1188-1191, ) 

2.3. Realizacja finansowa projektu 

2.3.1. W Urzędzie prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową wszystkich 
operacji księgowych i bankowych w zakresie wydatków kwalifikowalnych w ramach 
projektu. Płatności związane z realizacją umowy o dofinansowanie dokonywane były 
za pośrednictwem rachunku bankowego, wyodrębnionego dla projektu. Zasady 
dotyczące ewidencji wydatków dofinansowanych ze środków europejskich zostały 
uregulowane zarządzeniem Burmistrza 19. 

(akta kontroli str. 602-607, 1404) 

2.3.2.  Według stanu na 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość projektu wynosiła  
835,46 tys. zł i w całości stanowiła wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie na 
realizację projektu wynosiło 710,1 tys. zł20, w tym: współfinansowanie UE21 w kwocie 
639,1 tys. zł,  zaś współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 71,0 tys. zł. 
Wkład własny Beneficjenta wynosił 125,3 tys. zł, tj. 15% wartości wydatków 
kwalifikowalnych. Do 31 grudnia 2019 r. Urząd wydatkował na realizację projektu 
14,8 tys. zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie studium wykonalności oraz 
sporządzenie wniosku o dofinasowanie projektu, co stanowiło 1,8% wartości 
projektu. Do końca 2019 r. Beneficjent otrzymał ze środków RPO 8,5 tys. zł. 
Beneficjent finansował wkład własny w projekcie ze środków własnych 
pochodzących z rachunku bieżącego Urzędu i nie zaciągał na ten cel kredytów 
bankowych. 

(akta kontroli str. 52, 1312-1404) 

2.3.3.  Do 31 grudnia 2019 r. Urząd, za pośrednictwem systemu SL2014, przedłożył 
IZ jeden wniosek o płatność (refundację)22, który został zweryfikowany i uznany za 
poprawny. Zatwierdzona kwota do wypłaty wyniosła 8,5 tys. zł. Wniosek ten 
wymagał jednej korekty w zakresie omyłek dotyczących źródeł finansowania 
wydatków oraz opisu załączonej faktury vat. Korekty te, po ich wprowadzeniu do 
wniosku, zostały zatwierdzone przez IZ. 

Badanie kwalifikowalności wydatku ujętego w dokumentach finansowo-księgowych23 
wykazało, że został on faktycznie poniesiony przed zawarciem umowy  
o dofinansowanie, był uwzględniony w budżecie projektu, został poniesiony zgodnie 
z postanowieniami umowy o dofinansowanie, był niezbędny do realizacji projektu  
i został poniesiony w związku z jego realizacją projektu, został należycie 
udokumentowany, tj. m.in. zgodnie z wymogami wytycznych w zakresie 

                                                      
19 Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrz Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta  
w Bartoszycach przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

20 85% wydatków kwalifikowalnych.  
21 Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 
22 W dniu 7 maja 2019 r. 
23 100% dokumentów wg stanu na 31 grudnia 2019 r.  
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kwalifikowalności wydatków. Na dokumentach znajdowały się jedynie zapisy  
świadczące o sfinansowaniu tego wydatku przez Urząd w ramach projektu oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach RPO. 

Urząd przekazał za pośrednictwem systemu SL2014 wniosek o płatność oraz 
harmonogram płatności w terminach określonych w umowie o dofinansowanie.  

(akta kontroli str. 1378-1406) 

2.3.4.  W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu wykonywali czynności  
w projekcie w ramach przypisanych im obowiązków służbowych i nie otrzymywali  
z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia dofinansowanego ze środków 
pochodzących z RPO. W budżecie projektu nie przewidziano środków na ten cel. 

(akta kontroli str. 1407) 

2.4. Realizacja rzeczowa projektu oraz uzyskane efekty 

2.4.1. Zawarta z IZ umowa o dofinansowanie projektu była zmieniana trzy razy. 
Pierwszy aneks nadający nowe brzmienie umowie zawarto 28 marca 2019 r., zaś 
ostatni – trzeci, dnia 2 grudnia 2019 r.  W przypadku dwóch aneksów zmiany umowy 
nastąpiły na wniosek Beneficjenta, zaś w jednym wynikało to z przyczyn leżących po 
stronie IZ. Zgodnie z § 23 umowy o dofinansowanie, zmiany umowy dotyczące 
terminu i wartości projektu ogółem w każdym przypadku były poprzedzone 
pisemnym wystąpieniem Beneficjenta do IZ z podaniem szczegółowych przyczyn 
będących tego powodem. Zawarcie aneksów wprowadzających te zmiany było 
poprzedzone otrzymaniem zgody IZ na ich wprowadzenie. Zmiany dotyczyły daty 
rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (z 1 lipca 2019 r. na 1 grudnia 2019 r.), 
jego finansowego zakończenia (z 30 czerwca 2020 r. na 30 listopada 2020 r.), 
przesunięcia zadań i kwot pomiędzy kategoriami kosztów oraz usunięcia zadania 
„drenaż” z kategorii kosztów robót budowlanych. Zmianie uległa również całkowita 
wartość projektu z 862,4 tys. zł na 835,4 tys. zł, co stanowiło w całości wydatki 
kwalifikowane. W związku z tym zmniejszeniu uległo dofinansowanie projektu  
z 733,1 tys. zł na 710,1 tys. zł, w tym współfinansowanie UE z 659,8 tys. zł na  
639,1 tys. zł oraz z budżetu państwa z 73,3 tys. zł na 71,0 tys. zł. Wkład własny 
Beneficjenta zmniejszył się z 129,4 tys. zł na 125,3 tys. zł co stanowiło 15 % kwoty 
wydatków kwalifikowanych.  Przyczynami tych zmian były okoliczności związane  
z realizacją powiązanego terenowo projektu Rewitalizacji Starego Miasta  
w Bartoszycach – Etap I, koniecznością zmiany zakresu rzeczowego w związku ze 
wzrostem cen jaki nastąpił w latach 2017-2019, tj. w czasie kiedy oceniony wniosek 
aplikacyjny oczekiwał na wolne środki w Osi priorytetowej nr 6, a także  
z wydłużeniem procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. nie było zmian umowy z wykonawcą robót 
budowlanych. 

(akta kontroli str. 1139-1152, 1196-1377) 

2.4.2.  Rozpoczęcie projektu nastąpiło zgodnie z umową o dofinansowanie,  
tj. w marcu 2017 r. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. projekt były realizowany 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jego zaangażowanie finansowe 
wynosiło 1,8%, zaś realizacja rzeczowa znajdowała się na etapie rozpoczęcia  
z dniem 25 listopada 2019 r. robót budowlanych, które w dniu 12 grudnia 2019 r. 
zostały wstrzymane ze względu na niskie temperatury. Usunięto do tego czasu 
spoiny w elewacji ceglanej od strony północnej. Prace wznowiono 10 lutego 2020 r.  

(akta kontroli str. 1250-1400) 

2.4.3. W zrealizowanych pracach według stanu na dzień 9 stycznia 2020 r. nie było 
odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz nie było zmian decyzji 
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udzielających pozwolenia na budowę oraz na prowadzenie robót budowlanych i prac 
konserwatorsko-restauratorskich. 

Beneficjent posiadał wymagane pozwolenia wydane przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej zatwierdzające projekty budowlane i udzielające 
pozwolenia na budowę, a także stosowne pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlany przy 
zabytku. 

(akta kontroli str. 1423-1435) 

2.4.4.  Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Urząd otrzymał zgłoszenie wykonawcy 
gotowości do odbioru częściowego, które to prace dotyczące wykucia spoin, 
oczyszczenia cegieł i ustawienia rusztowania zostały odebrane przez 
zamawiającego. 

(akta kontroli str.1414,1421-1422) 

2.4.5.  Według stanu na 31 grudnia 2019 r. nie było przypadków naliczenia przez 
Urząd wykonawcy kar umownych. 

(akta kontroli str.1436) 

2.4.6.  Rzeczowa i finansowa realizacja projektu była przewidziana do zakończenia 
w terminie do 30 listopada 2020 r.  

Zaplanowano do osiągnięcia następujące wskaźniki produktu i rezultatu: 

− liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego – 1 w 2020 r. (ustalony wg 
protokołu odbioru), 

− liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 w 2020 r. (ustalony wg 
protokołu odbioru), 

− powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego zaadaptowanych na cele 
turystyczne – 324,0m2 w 2020 r. (ustalony wg protokołu odbioru), 

− wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiącego 
atrakcje turystyczne – 2045 osób w 2021 r. (ustalony według monitoringu 
analizy popytu), 

− liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 
2045 osób w 2021 r. (ustalony na podstawie analiz i raportów z organizowanych 
wydarzeń). 

(akta kontroli str. 1239-1249, 1312-1377) 

2.4.7.  Beneficjent podejmował działania mające na celu informowanie i promowanie 
projektu, m.in. przez bieżące prowadzenie w tym zakresie strony internetowej, 
profilu na internetowym portalu społecznościowym, a także w bezpłatnym biuletynie 
informacyjnym Urzędu. W miejscu realizacji projektu umieszczono jeden plakat 
informacyjny formatu A3, który został wykonany własnymi siłami Urzędu. Dane  
o projekcie, w tym stosowne jego oznakowanie, zamieszczono na stronie 
internetowej Miasta Bartoszyce24. Oznakowanie takie stosowano również na 
dokumentacji przekazywanej wykonawcom uczestniczącym w realizacji projektu.  
W budżecie projektu nie przewidziano środków finansowych na jego promocję. 

(akta kontroli str. 1437) 

 

                                                      
24 www.bartoszyce.pl 
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2.5. Kontrole realizacji projektu 

2.5.1. Beneficjent, zgodnie z § 15 ust. 4 umowy o dofinansowanie, nie był 
zobowiązany do przekazywania IZ pełnej dokumentacji dotyczącej postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych. 

(akta kontroli str. 1312-1377) 

2.5.2.  Realizacja projektu nie była kontrolowana przez podmioty zewnętrzne. 

(akta kontroli str. 1438) 

2.5.3. Według stanu na dzień 29 stycznia 2020 r. do Urzędu nie wpłynęły żadne 
informacje wskazujące na nieprawidłowości w realizacji projektu dotyczące realizacji 
projektu. Nie było przypadków składania powiadomień związanych z problemami 
przy przygotowaniu i realizacji projektu na sesjach rady miasta, komisjach czy 
zebraniach. 

(akta kontroli str. 1439) 

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

1. w trzech sporządzonych protokołach udzielenia zamówienia publicznego 
podano nierzetelne dane (opisano w punktach 1.2.2. oraz 2.2.2. wystąpienia 
pokontrolnego), 

2. ustalenie wartości zamówienia w na roboty budowlane dotyczące Rewitalizacji 
Starego Miasta na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych 
wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania (opisano w punkcie 
1.2.2.), 

3. przeliczenie oszacowanej wartości zamówienia na podstawie nieaktualnego 
kursu złotego w stosunku do euro (opisano w punkcie 1.2.2.), 

4. nieutworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 272.67.2017  
z 20 lipca 2017 r. w wymaganej kwocie (opisano w punkcie 1.2.5.), 

5. nieterminowe przekazanie IZ wniosku o płatność oraz harmonogramu płatności 
(opisano w punkcie 1.3.3.), 

6. przeprowadzenie dwóch postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość 
szacunkowa nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, 
w sposób nie odpowiadający w pełni wymogom określonym w Regulaminie 
(opisano w punktach 2.2.3. oraz 2.2.4.). 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag oraz na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia 
następujące wnioski: 

1. Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego sporządzonego nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wzmocnienie, w ramach kontroli zarządczej, nadzoru w zakresie udzielania 
oraz realizacji zamówień w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości w tym obszarze. 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Wnioski 



 

20 

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 
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. 

 

Olsztyn, 27 marca 2020 r. 
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