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Zakres kontroli

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu”, na podstawie zawartej 
z Ministrem Sportu i Turystyki umowy nr 2016/0436/5247/SubA/ 
DIS/T z dnia 15 listopada 2016 r. o dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego 
w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej -  
Edycja 2016 1.
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kontrolowanej 
jednostki

Gmina Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze2.
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kontrolowanej Radosław G. Ostałkiewicz, Wójt Gminy Jaworze.
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Radosław G. Ostałkiewicz, Wójt Gminy Jaworze -  od dnia 1 grudnia 
2014 r.
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Departament, 
nr upoważnienia

Joanna Wojtaszek-główny specjalista, Departament Kontroli i Nadzoru 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, upoważnienie nr 3/2019 z dnia 8 
marca 2019 r.,
Piotr Popiel -g łów ny specjalista, Departament Kontroli i Nadzoru 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, upoważnienie nr 4/2019 z dnia 
8 marca 2019 r.

Termin kontroli 18 marca 2019 r. -  30 kwietnia 2019 r.
Okres objęty kontrolą 30 maja 2016 r. -  19 lipca 2018 r.

Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli

§ 14 umowy nr 2016/0436/5247/SubA/DIS/T z dnia 15 listopada 
2016 r., w związku z § 14 ust. 2 pkt 17 rozporządzenia Ministra 
Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania 
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej3.

Cel kontroli
Ocena wydatkowania dofinansowania uzyskanego ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej4 na realizację umowy 
o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-6, 21-68]

1 Dalej: „umowa o dofinansowanie” lub „umowa”.
2 Dalej: „Gmina”, „Gmina Jaworze”, „Wnioskodawca” lub „Inwestor” .
3 Dz. U. poz. 2252, dalej: „rozporządzenie”.
4 Dalej: „FRKF” lub „Fundusz” .



Ocena

Minister Sportu i Turystyki5 ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości6 
działania Gminy Jaworze w zbadanym zakresie. Kontrolą objęto realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu”. 
Na wykonanie powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków FRKF, które 
wykorzystała w pełnej kwocie wynoszącej 3.150.000,00 zł.

Pozytywną ocenę uzasadniają następujące ustalenia:

1) zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową;
2) zadanie inwestycyjne zrealizowano w terminie, na podstawie ostatecznej decyzji 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę;
3) Gmina Jaworze rozpoczęła użytkowanie obiektu po uzyskaniu pozwolenia 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego na 
użytkowanie obiektu;

4) wyboru wykonawcy na roboty budowlane oraz na dostawę i montaż wyposażenia hali 
sportowej dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7;

5) przyznane środki finansowe Gmina wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem oraz 
w wymaganym terminie;

6) Gmina zachowała procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania 
inwestycyjnego, na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie, tj. nie wyższym 
niż 63,9% oraz w odniesieniu do podstawy określenia wysokości dofinansowania na 
poziomie nie wyższym niż 64,8%;

7) Gmina zamieściła w widocznym miejscu tablicę informującą o dofinansowaniu 
realizacji zadania inwestycyjnego przez Ministra ze środków FRKF;

8) Gmina przedstawiła Ministrowi końcową dokumentację sprawozdawczą 
i rozliczeniową z wykonania zadania pod względem merytorycznym i rzeczowym 
w wymaganym terminie.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na prowadzeniu ewidencji 
księgowej środków finansowych z FRKF na koncie księgowym wyodrębnionym dla całego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, wspólnie ze środkami własnymi Gminy. Powyższe było 
niezgodne z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8. 
Powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na realizację zadania objętego kontrolą.

5 Dalej: „Minister”.
6 Minister stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywną, pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywną.
7 W brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowań -  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”.
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. -  dalej: „ustawa o finansach publicznych” .
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Opis ustalonego stanu faktycznego

I. Ustalenia ogólne

1. Stan prawny nieruchomości

Inwestycja zlokalizowana została na działce o numerze ewidencyjnym 2230/4, położonej 
w obrębie ewidencyjnym 0001 Jaworze, jednostka ewidencyjna 240206 2 Jaworze, stanowiącej 
własność Gminy9.
Na terenie objętym przedmiotowym zamierzeniem obowiązywał miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.10

[Dowód: akta kontroli str. 75-92]

2. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego

Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego zostały zabezpieczone w budżecie 
Gminy Jaworze na rok 2016, 2017 i 2018 uchwałami Rady Gminy11.
Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata 2016- 
202912. Zaplanowano sfinansować je ze środków własnych i środków z FRKF.

[Dowód: akta kontroli str. 93-120]

3. Pozwolenie na budowę, pozostałe pozwolenia

Gmina dla omawianej inwestycji posiadała projekt budowlany, niezbędne, wynikające 
z przepisów prawa uzgodnienia, opinie i konsultacje, pozwolenie na budowę.

Inwestycję zrealizowano na podstawie:
1) decyzji z dnia 2 grudnia 2004 r., nr 1320/2004, znak ZR-B 7351/1/1320/04, wydanej 

przez Starostę Bielskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia 
na budowę sali wielofunkcyjnej w Jaworzu, na pgr 2230/4, 2230/5 wraz z zewnętrzną 
instalacją elektryczną, wod.-kan., c.o. i wentylacji mechanicznej;

2) decyzji z dnia 6 czerwca 2005 r., nr 351/05, znak ZR-B 7351/1/351/05, wydanej przez 
Starostę Bielskiego zatwierdzającej projekt budowlany zamienny wielofunkcyjnej hali 
sportowej w Jaworzu, na pgr nr 2230/4, 2230/5 wraz z instalacjami wod.-kan., c.o., 
elektryczną i wentylacji mechanicznej. Decyzja stanowiła integralną część pozwolenia 
na budowę z dnia 2 grudnia 2004 r., nr 1320/2004, znak ZR-B 7351/1/1320/04 
wydanego przez Starostę Bielskiego;

3) decyzji z dnia 18 stycznia 2016 r., nr 57/16, znak WB-6740.1.1838.2015.SJ 13 (wniosek 
Inwestora z dnia 11 grudnia 2015 r.) wydanej przez Starostę Bielskiego, zmieniającej 
decyzje Starosty Bielskiego z dnia 2 grudnia 2004 r. i z dnia 6 czerwca 2005 r.

9 KW nr BB1B/00105354/9.
10 Przyjęty uchwałą Rady Gminy Jaworze Nr XXV/228/13 z dnia 4 lipca 2013 r. Przedmiotowa działka znajdowała się w jednostce oznaczonej 

symbolem C 1 UPO -  tereny zabudowy usług oświaty.
11 Nr XI1I/111/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 r., Nr XX1V/190/2016 z dnia 20 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 r., zmieniona uchwałą nr XXXlV/257/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Nr 
XXXV/266/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 r.

12 Uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze: Nr XIII/110/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., 
Nr XVI1I/153/2016 z dnia 24 maja2016 r., Nr XX1V/189/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., Nr XXXIV/256/2017 z dnia 28 listopada 2017 r„ 
Nr XXXV/265/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

13 Decyzja stała się ostateczna z dniem 13 lutego 2016 r.
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Zakres zmian dotyczył:
• budowy wolnostojącej hali sportowej na potrzeby szkoły na działce nr 2230/4;
• wewnętrznej instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o., c.w.u., gazu, wentylacji 

mechanicznej;
• terenów utwardzonych, w tym dojścia pieszego i technicznego do hali;
• przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej kd200 z istniejących 

boisk;
• zagospodarowania terenu dla działki nr 2230/4 (w tym tereny zielone).

Gmina uzyskała również inne, wymagane przepisami prawa pozwolenia związane 
z realizacją inwestycji* 13 14.

Ponadto projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności projektu z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej oraz z rzeczoznawcą do spraw sanitamo-higienicznych pod względem 
wymagań higienicznych i zdrowotnych.

[Dowód: akta kontroli str. 121-148]
4. Pozwolenie na użytkowanie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego, po rozpatrzeniu wniosku 
Gminy z dnia 28 marca 2018 r., decyzją nr 26/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. udzielił Gminie 
Jaworze pozwolenia na użytkowanie wielofunkcyjnej hali sportowej -  kat. obiektu XV -  
zlokalizowanej w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 120A, działki nr 2230/4 i 2230/5, Gmina 
Jaworze15.

II. Realizacja zadania inwestycyjnego
[Dowód: akta kontroli str. 149-151]

1. Program dofinansowania

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministra w dniu 20 stycznia 2016 r. „Programem rozwoju 
regionalnej infrastruktury sportowej -  Edycja 2016”16 * 18, dofinansowaniu miały podlegać zadania 
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów sportowych, w szczególności 
pełnowymiarowych sal gimnastycznych, w tym szkolnych hal sportowych. Warunkiem 
uzyskania dofinansowania był fakt nieposiadania przez Gminę obiektu tego typu, potwierdzony 
oświadczeniem wnioskodawcy oraz zakwalifikowanie zadania do programu wojewódzkiego. 
Wartość dofinansowania miała wynosić nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych 
zadania.
Wydatki kwalifikowane miały obejmować:

• wydatki dotyczące elementów zadania inwestycyjnego związanych z funkcją sportową 
obiektu oraz niezbędne do poniesienia w związku z jego realizacją;

14 Uzgodnienia: z Urzędem Gminy warunków odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej hali sportowej z dnia 10 sierpnia 2015 r., 
z TAURON Dystrybucja S.A. projektowanych tras energetycznych z urządzeniami TAURON z dnia 27 października 2015 r., z Polską 
Spółką Gazownictwa sp. z o.o. przebiegu sieci gazowej z dnia 18 sierpnia 2015 r., z Orange Polska S.A. sieci teletechnicznych z dnia
13 sierpnia 2015 r., z „AQUA” S.A. instalacji wod.-kan. z dnia 28 sierpnia 2015 r., z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych
zagospodarowania terenu (urządzenia melioracyjne) z dnia 18 sierpnia 2015 r., z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego w Katowicach środowiskowo-krajobrazowe z dnia 14 sierpnia 2015 r.

15 Decyzja (PINB.5121.1.26.2018) stała się ostateczna z dniem 26 kwietnia 2018 r.
16 Decyzja nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 r., zmieniona decyzjami nr 30 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nr 41 z dnia

18 sierpnia 2016 r., dalej: „Program”.
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• koszty wykonania elementów dodatkowych, takich jak drogi technologiczne i pożarowe 
wraz z ich oświetleniem, parkingi, zagospodarowanie terenu wraz z jego ogrodzeniem 
w wysokości do 10% wydatków kwalifikowanych i o wartości nie większej niż 
300.000,00 zł;

• koszty obsługi inwestorskiej;
• koszty „dużego” ruchomego wyposażenia sportowego oraz koszty wyposażenia 

służącego do utrzymania obiektu, w wysokości nie przekraczającej 40% wydatków 
kwalifikowanych.

[Dowód: akta kontroli str. 152-206]

2. Wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy, remontów 
i inwestycji obiektów sportowych w ramach programu rozwoju regionalnej 
infrastruktury sportowej17

Gmina złożyła w terminie, tj. w dniu 30 maja 2016 r. (data nadania) do Ministra wniosek
0 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu”. Wnioskowana kwota ze środków FRKF wynosiła 
3.150.000,00 zł brutto. Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia wynosił 4.500.000,00 zł 
brutto.

Wniosek zawierał elementy wymienione w § 9 ust. 3 rozporządzenia, w tym w szczególności: 
opis zadania inwestycyjnego, tj. zakres rzeczowy, cele oraz założenia techniczne i finansowe, 
harmonogram, informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy, a także sposób realizacji
1 utrzymania efektu rzeczowego.
Wniosek zawierał również opinię Marszałka Województwa Śląskiego potwierdzającą ujęcie 
zadania inwestycyjnego w wojewódzkim Programie Rozwoju Bazy Sportowej18 oraz 
oświadczenie Wójta o braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie17 18 19.

Na dzień złożenia wniosku zostały poniesione koszty związane z wykonaniem dokumentacji 
projektowej w wysokości 62.730,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy. 
Projekt budo walny został uzgodniony z przedstawicielami Klubu Sportowego Czarni Jaworze 
oraz Gimnazjum im. Gen. Broni Stanisława Maczka.

[Dowód: akta kontroli str. 207-226]

3. Umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków FRKF

Minister zawierając umowę nr 2016/0436/5247/SubA/DIS/T z dnia 15 listopada 2016 r. 
o dofinansowanie ze środków FRKF zadania inwestycyjnego w ramach Programu, przyznał na 
realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 
w Jaworzu” dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3.150.000,00 zł brutto, z tego:

1) w 2016 r. nie więcej niż 429.000,00 zł brutto,
2) w 2017 r. nie więcej niż 800.000,00 zł brutto,
3) w 2018 r. nie więcej niż 1.921.000,00 zł brutto.

17 Dalej: „wniosek o dofinansowanie” lub „wniosek”.
18 Uchwała nr V/21/6/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r„ poz. 41.
19 Oświadczenie z dnia 15 września 2016 r.
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Całkowita wartość wydatków miała wynosić 4.933.354,00 zł brutto. Za podstawę określenia 
wysokości dofinansowania, stanowiącą sumę wydatków kwalifikowanych związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego, przyjęto kwotę 4.864.565,00 zł brutto. Kwota wydatków 
kwalifikowanych stanowiła całkowitą wartość wydatków związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego, pomniejszoną o wydatki związane z wykonaniem siedzisk trybuny 
i wyposażenia ruchomego (68.789,00 zł brutto20).

Dofinansowanie miało stanowić nie więcej niż 63,9% całkowitej wartości wydatków 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego oraz nie więcej niż 64,8% podstawy określenia 
wysokości dofinansowania21. Środki własne, z których planowano sfinansować zadanie 
inwestycyjne stanowiły kwotę 1.783.354,00 zł brutto.

Ze strony Gminy Jaworze umowę podpisali Wójt i Skarbnik Gminy, a ze strony Skarbu 
Państwa -M inistra, z upoważnienia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 
Uprawnioną komórką organizacyjną prowadzącą i nadzorującą realizację umowy był 
Departament Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki22. Ze strony 
Wnioskodawcy, uprawnionym do nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy był Inspektor 
Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze. Jako zakończenie zadania przyjęto 
datę uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu sportowego, 
a w przypadku kiedy nie jest ona wymagana datę odbioru końcowego tego obiektu sportowego.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, zakres zadania miał obejmować budowę hali sportowej 
o wymiarach 22 m x 44 m i wysokości 7,43 m wraz z zapleczem sanitamo-szatniowym, salą 
do ćwiczeń korekcyjnych, pomieszczeniami technicznymi i magazynem sprzętu sportowego. 
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania, cele oraz założenia techniczne i finansowe, a także 
sposób realizacji i utrzymania efektu rzeczowego zostały określone we wniosku 
o dofinansowanie, który stanowił załącznik do umowy.

Zgodnie z umową, termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego ustalono na dzień 
31 lipca 2018 r. Ponadto Gmina została zobowiązana m.in. do:

1) prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębnionej ewidencji 
księgowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego z podziałem analitycznym, 
w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 
księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach 
zadania (§ 5 ust. 5 umowy);

2) zamontowania tablicy informacyjnej oraz do zamieszczania we wszelkich materiałach 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego informacji 
o uzyskaniu dofinansowania z FRKF, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi 
obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze 
środków FRKF” (§ 12 ust. 1 umowy);

20 36.789,30 zł -  zakup: piłek do różnych dyscyplin sportowych, znaczników treningowych, pachołków sportowych, pałeczek sztafetowych 
oraz 32.000,00 zł -  zakup i montaż siedzisk na trybunie.

21 Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, kwota środków Funduszu na dofinansowanie miała wynieść nie więcej niż 70% wydatków 
kwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

22 Dalej: „DIS”.
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3) sporządzenia i przedłożenia Ministrowi rozliczenia dofinansowania w zakresie 
rzeczowym i finansowym w terminie 50 dni od momentu zakończenia zadania (§ 9 ust. 
1 umowy);

4) stosowania przepisów ustawy Pzp (§ 11 ust. 1 umowy);
5) zwrotu dofinansowania w przypadku niewykonania zadania w części lub w całości, 

wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania go 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 10 ust. 1 umowy);

6) zwrotu sfinansowanych ze środków dotacji kwot podatku VAT, w przypadku gdy 
Gmina odzyska ten podatek wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym (§ 10 ust. 5 
umowy).

Gmina nie występowała o zwrot lub odliczenie podatku VAT zawartego w nakładach 
poniesionych na realizację powyższego zadania inwestycyjnego oraz nie uzyskała żadnych 
nieprzewidzianych dochodów w związku z realizacją inwestycji.

Szczegółowe wymagania dotyczące faktur lub rachunków określono w załączniku nr 3 do 
umowy o dofinansowanie. Wszelkie zmiany umowy o dofinansowanie, za wyjątkiem 
przypadków wymienionych w umowie, wymagały formy pisemnego aneksu (§ 17 umowy).

[Dowód: akta kontroli str. 227-241]

4. Aneksy

Umowę aneksowano jednokrotnie. Aneksem nr 1 z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniono, w związku 
z reformą oświaty, nazwę zadania inwestycyjnego na „Budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Jaworzu”.

[Dowód: akta kontroli str. 242-247]

5. Ewidencja księgowa

Gmina Jaworze posiadała zasady (politykę) rachunkowości oraz zakładowy plan kont 
wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Jaworze23. Ponadto dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego Wójt Gminy wprowadził instrukcję w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia ewidencji księgowej24.

Środki uzyskane z FRKF na podstawie umowy o dofinansowanie, ewidencjonowane były na 
koncie księgowym utworzonym dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa hali sportowej”25. Na powyższym koncie zaewidencjonowane były także środki 
własne wydatkowane w ramach umowy o dofinansowanie oraz środki własne przeznaczone na 
realizację inwestycji, ale nieobjęte umową o dofinansowanie.

W udzielonych wyjaśnieniach Wójt Gminy stwierdził, że „.. .wyselekcjonowanie odrębnego 
oddziału księgowego umożliwiało prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 
zadania. Interpretując zapisy umowy wskazujące na prowadzenie odrębnej ewidencji 
księgowej, uważano, że wprowadzenie nowego oddziału księgowego spełnia zapisy umowy

23 Zarządzenie nr 67/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., zmienione zarządzeniami: nr 16/2012 z dnia 30 marca 2012 r., nr 77/2013 z dnia 
29 listopada 2013 r., nr 36/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

24 Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 25 października 2016 r.
25 Konto nr 080-19.
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o dofinansowanie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i wykonuje 
nałożone na Wnioskodawcę obowiązki w tym zakresie... ”.

Powyższe było jednak niezgodne z art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
zobowiązującym jednostki, którym została udzielona dotacja, do prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych 
środków.

Prowadzenie wspólnej ewidencji księgowej dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego 
uniemożliwiało dokonanie na podstawie tej ewidencji weryfikacji dokonanych wydatków 
z podziałem na źródła ich finansowania.

Zdaniem Ministra, utworzenie kont analitycznych dla poszczególnych źródeł finansowania, 
odpowiadałoby wymogom ww. przepisu.

[Dowód: akta kontroli str. 69-72, 248-279]

6. Uruchomienie środków Funduszu

Zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 3 umowy Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki26 trzy 
wnioski o uruchomienie środków Funduszu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na 
łączną kwotę 3.150.000,00 zł brutto. Powyższe wnioski zostały złożone w terminie27 i spełniały 
wymogi określone w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie28.

Wypłata środków następowała z zachowaniem terminu określonego w § 6 ust. 10 umowy, 
tj. w terminie 30 dni od dnia wpływu lub uzupełnienia wniosku o wypłatę dofinansowania. 
W 2016 r. środki zFRKF uruchamiane były, zgodnie z § 6 ust. 3 umowy, bez zachowania 
zasady proporcjonalności. W latach 2017-2018 wypłaty dokonywane były proporcjonalnie do 
zaangażowania środków własnych z zastosowaniem wskaźnika procentowego udziału 
dofinansowania w całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego.

[Dowód: akta kontroli str. 280-315]

7. Zamówienia publiczne

Na podstawie § 11 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Gmina Jaworze przy zamówieniach na 
dostawy, usługi lub roboty budowlane zobowiązana była do stosowania ustawy Pzp. 
W przypadkach określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, stosowano przepisy wewnętrzne 
obowiązujące w Gminie (zaproszenie do składania ofert)29.

W trakcie realizacji inwestycji Gmina przeprowadziła pięć postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, tj.:

• trzy zamówienia -  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp30, 
w tym jedno postępowanie z uwagi na wartość złożonych ofert zostało unieważnione,

26 Dalej: „MSiT” lub „Ministerstwo”.
27 Zgodnie z umową, wnioski o wypłatę dofinansowania miały być składane do 15 listopada danego roku.
28 Pn. „Szczegółowe wymogi dotyczące wniosku o wypłatę dofinansowania”.
29 Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro obowiązujący w Urzędzie Gminy Jaworze 

(Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy z dnia 14 września 2015 r.).
,0 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu -  realizacja w kwocie 3.653.083,28 zł brutto (w tym 3.058.195,80 zł brutto -  środki 

FRKF), dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego wyposażenia pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu -  
realizacja w' kwicie 1.132.374,90 zł brutto (w tym 91.804,20 zł brutto -  środki FRKF).
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• dwa zamówienia -  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp31.

Kontroli poddano dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
Pzp32:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale 3 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia33 oraz załączniku nr 9 do SIWZ-H, w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wartość kosztorysowa przedmiotu zamówienia została określona na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego na kwotę 3.099.191,75 zł netto (3.812.005,85 zł brutto). Podstawą sporządzenia 
ww. kosztorysów były w szczególności: KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych), KSNR 
(Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych), KNNR (Kosztorysowe Normy Nakładów 
Rzeczowych) oraz kalkulacja indywidualna. Kosztorysy dotyczyły poszczególnych branż 
i rodzajów robót, zawierały jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu 
oraz opis poszczególnych czynności.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wyposażenie pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale 3 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia34 oraz załączniku nr 2 do SIWZ-W.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia w kwocie 953.830,00 zł netto (1.132.374,90 zł 
brutto) została określona w kosztorysie inwestorskim opracowanym na podstawie analizy cen 
rynkowych. Kosztorys obejmował poszczególne elementy wyposażenia oraz montaż.

Gmina Jaworze zdecydowała się na realizację powyższego zamówienia przez jednego 
wykonawcę, bez podziału na części, celem optymalizacji jego wykonania oraz z uwagi na 
równolegle prowadzone prace budowalnych.

[Dowód: akta kontroli str. 316-320]

7.7. Przetarg nieograniczony -  Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu.

Zarządzeniem Wójta Gminy Jaworze z dnia 5 stycznia 2016 r.35 została powołana komisja 
przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, członkowie komisji przetargowej oraz inne 
osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyli oświadczenia o niepodleganiu 
wyłączeniu z postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 40 ustawy Pzp, zostało 
zamieszczone w dniu 25 lipca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 153735- 
2016, w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze od dnia

31 Dokumentacja techniczno-budowlana -  realizacja w kwocie 62.730,00 zł brutto (środki własne Gminy), nadzór inwestorski -  realizacja 
w kwocie 79.800,00 zł brutto (środki własne Gminy).

32 Kryterium wyboru stanowiło dofinansowanie ze środków FRKF.
33 Dalej: „SIWZ-H” lub „Specyfikacja-H”.
34 Dalej: „SIWZ-W” lub „Specyfikacja-W”.
35 Nr 08/2016.
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25 lipca 2016 r. do dnia 19 sierpnia 2016 r. oraz na stronie internetowej, na której zamieszczono 
również Specyfikację-H. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące treści SIWZ-H. Treść 
zapytań wraz z odpowiedziami zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 
W dniu 9 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176857-2016 zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużające termin składania ofert do dnia 
19 sierpnia 2016 r. do godz. 10°°.

W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło sześć ofert. Bezpośrednio przed otwarciem 
ofert, na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oświadczył, że zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.812.005,85 zł brutto. Otwarcie ofert odbyło 
się w dniu 19 sierpnia 2016 r. Wszystkie oferty były zabezpieczone wadium. W postępowaniu 
nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Po przeprowadzeniu analizy ofert, dokonano wyboru Bielskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego S.A. w Bielsku Białej, które złożyło najkorzystniejszą pod 
względem ceny i okresu gwarancji ofertę, w wysokości 3.653.083,28 zł brutto. Oferta spełniała 
wszystkie wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji-H oraz uzyskała maksymalną 
ilość punktów, zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami36.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdził kierownik 
zamawiającego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp37, w dniu 5 września 2016 r. zostało 
przesłane wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
19 września 2016 r. pod nr 146930-2016. Protokół postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 19 września 2016 r. przez Wójta Gminy Jaworze.

[Dowód: akta kontroli str. 321-445, 469-485]

W dniu 16 września 2016 r. Gmina Jaworze, reprezentowana przez Wójta Gminy, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy zawarła z Wykonawcą, umowę na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu”38.

Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ-H, dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót. 
Termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 30 czerwca 2018 r.39 Do umowy został 
załączony Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wynagrodzenie wykonawcy było wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiadało wartości 
zamówienia, tj. 3.653.083,28 zł brutto, z tego ze środków FRKF 3.058.195,80 zł brutto.

Do obowiązków Zamawiającego należało w szczególności:
1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy 

o wykonawstwo;

36 Zgodnie z SIWZ-H, kryteriami oceny ofert były: cena -  waga kryterium 88% i okres gwarancji -  w'aga kryterium 12%.
37 Art. 92 ust. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację.

38 Umowa nr RI.000032.272.2016, dalej: „umowa o wykonawstwo”.
39 § 6 ust. 1 umowy o wykonawstwo -  za termin wykonania i zakończenia przedmiotu umowy przyjęto datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag.
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2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie 
branże przedmiotu umowy o wykonawstwo;

3) przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy;
4) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi;
5) dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót 

budowlanych;
6) zapłata wynagrodzenia wykonawcy.

Ponadto Zamawiającemu przysługiwało prawo nałożenia Wykonawcy kar umownych 
w przypadku niewykonania, wykonania ze zwłoką lub nienależytego wykonania umowy.

Wykonawca został zobowiązany w szczególności do:
1) prawidłowego wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 

z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania 
i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym 
przepisami BHP i wiedzą techniczną w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem;

2) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia;

3) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy;
4) zgłoszenia wykonanych robót do odbiorów częściowych i końcowego;
5) ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;
6) uregulowania należności za dostawę mediów (energię elektryczną, zużytą wodę 

i odprowadzanie ścieków) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca mógł zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Zlecenie wykonania 
części robót podwykonawcom nie miało wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające 
z umowy o wykonawstwo.

Wykonawca miał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
ceny oferty, tj. 365.308,33 zł brutto, w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego 
wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i/lub usterek.

Wykonawca udzielił sześcioletniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 446-468]

7.2. Przetarg nieograniczony -  wyposażenie pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu.

Omawiany przetarg był drugim postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
wyposażenie hali sportowej w Jaworzu. Pierwsze postępowanie, wszczęte w dniu 9 listopada 
2016 r.40 zostało unieważnione w dniu 11 stycznia 2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp -  oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

40 Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 216 -  394095.
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Zarządzeniem Wójta Gminy Jaworze z dnia 12 stycznia 2017 r.41 została powołana komisja 
przetargowa do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, członkowie komisji przetargowej oraz inne 
osoby wykonujące czynności w postępowaniu, w tym biegły (specjalista ds. prawa zamówień 
publicznych) złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ustawy Pzp, zostało 
przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24 stycznia 2017 r. i opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 019 -  031382 z dnia 27 stycznia 2017 r., 
Ponadto w dniach od 27 stycznia 2017 r. do dnia 9 lutego 2017 r. ogłoszenie zostało 
umieszczone w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze 
oraz na stronie internetowej, na której zamieszczono również Specyfikację-W.
Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp42 termin składania ofert został skrócony z uwagi 
na trwające równolegle prace budowlane związane z realizacją inwestycji i konieczność 
skoordynowania dostaw wyposażenia z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Zamawiający otrzymał pytania dotyczące treści SIWZ-W. Treść zapytań wraz z odpowiedziami 
zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Odpowiedzi nie zmieniały treści 
ogłoszenia.

W postępowaniu Zamawiający zastosował tryb określony w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. 
procedura odwrócona)43.

W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęła jedna oferta. Bezpośrednio przed otwarciem 
oferty, na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oświadczył, że zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 900.000,00 zł brutto. Otwarcie oferty odbyło 
się w dniu 9 lutego 2017 r. Złożona oferta była zabezpieczona wadium.

Po przeprowadzeniu analizy oferty, dokonano wyboru firmy TOP SPORT Jan Pietraszko 
z siedzibą w Bielsku Białej, która złożyła ofertę w wysokości 1.132.374,90 zł brutto. Oferta 
spełniała wszystkie wymogi określone w SIWZ-W oraz uzyskała 88 na 100 punktów, zgodnie 
z przyjętymi w postępowaniu kryteriami44. Złożona oferta była o 232.374,90 zł wyższa od 
kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. 
W udzielonych wyjaśnieniach Wójt Gminy stwierdził, że „...podstawą podjęcia decyzji 
o wyborze oferty przewyższającej kwotę w przetargu (...) była konieczność szybkiego 
rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania z uwagi na trwające równolegle prace związane 
z realizacją inwestycji (...). Zachodziła wówczas pilna potrzeba skoordynowania dostaw 
wyposażenia z trwającymi pracami na budowie hali sportowej w Jaworzu (prowadzenie części 
prac na budowie hali było uzależnione od wykonania dostawy części wyposażenia, w tym 
w szczególności elementów, na których miała być zamontowana posadzka sportowa hali). 
Z uwagi na powyżej przedstawione fakty zachodziła pilna konieczność rozstrzygnięcia 
postępowania na dostawę wyposażenia hali sportowej, zaś w przypadku gdyby Zamawiający

41 Nr 5/2017.
42 Art. 43 ust. 2b pkt 2 -  Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 

15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.
43 Tryb w którym najpierw dokonuje się oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejszą 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
44 Zgodnie z SIWZ-W, kryteriami oceny ofert były: cena -  waga kryterium 60%, okres gwarancji i jakość rękojmi za wady -  waga kryterium 

35% oraz czas reakcji serwisu posprzedażowego -  waga kryterium 5%.
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unieważnił wówczas prowadzone postępowanie przetargowe i ogłosił kolejne, nastąpiłoby 
istotne opóźnienie w równolegle prowadzonych robotach na budowie hali sportowej...

Gmina posiadała w budżecie zabezpieczone środki na zwiększoną wartość zamówienia.45

W związku z zastosowanym trybem postępowania, wezwano Wykonawcę, na podstawie art. 
26 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia do dnia 28 lutego 2017 r. aktualnych na dzień złożenia 
dokumentów i oświadczeń.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdził kierownik 
zamawiającego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp46, w dniu 28 lutego 2017 r. zostało 
przesłane wykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
nr 2017/S 061-113919 z dnia 28 marca 2017 r. Protokół postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego został zatwierdzony przez Wójta Gminy Jaworze w dniu 29 marca 2017 r.

[Dowód: akta kontroli str. 73-74, 486-696, 736-765]

W dniu 22 marca 2017 r. Gmina Jaworze, reprezentowana przez Wójta Gminy, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy zawarła z Wykonawcą, umowę na dostawę i montaż 
fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego wyposażenia pełnowymiarowej hali 
sportowej w Jaworzu47, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
w SIWZ-W i formularzu cenowym.

Wynagrodzenie wykonawcy było wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiadało wartości 
zamówienia, tj. 1.132.374,90 zł brutto, z tego ze środków FRKF 91.804,20 zł brutto.

Zakres przedmiotowy umowy obejmował dostawę i montaż:
• wyposażenia boisk do: koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej;
• podłogi sportowej hali, wykładziny ochronnej w płytach wraz z wózkiem do transportu 

i magazynowania, kotary grodzącej, siatek ochronnych na okna i piłkochwytu na ścianę 
szczytową;

• tablicy wyników i nagłośnienia;
• drabinek gimnastycznych;
• wyposażenia ruchomego, w tym: składanej czterorzędowej trybuny na widownię, 

materacy gimnastycznych, piłek, stojaków, lin wspinaczkowych, odskoczni, 
pachołków, ciężarków, pałeczek sztafetowych, skrzyń trapezowych, drążków 
gimnastycznych, słupków i siatek do badmintona, równoważni gimnastycznych, ławek, 
podium dla zwycięzców itp.;

• urządzenia sprzątającego;
• wewnętrznej ścianki wspinaczkowej;

45 Uchwały Rady Gminy: Nr XXIV/190/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 r. i Nr 
XXIV/189/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze.

46 Art. 92 ust. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację.

47 Umowa nr Rl.272.0006.2017, dalej: „umowa na wyposażenie” .
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• wyposażenia niskoprądowego, tj. instalacji alarmowej oraz instalacji monitoringu 
wewnętrznego i zewnętrznego.

Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 30 czerwca 2018 r. Realizacja przedmiotu 
umowy miała następować na podstawie załączonego Harmonogramu realizacji dostaw. 
Dostarczone wyposażenie miało być bezpieczne48 i miało posiadać wymagane prawem 
certyfikaty, atesty i świadectwa.

Dostawa i montaż poszczególnych elementów wyposażenia miały być potwierdzane 
protokołami odbiorów częściowych. Za termin całkowitego wykonania przedmiotu umowy 
uznano datę podpisania protokołu końcowego, potwierdzającego należyte i w pełnym zakresie, 
bez jakichkolwiek wad, wykonanie umowy. Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia 
szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia.

Zamawiającemu przysługiwało prawo nałożenia Wykonawcy kar umownych w przypadku 
niewykonania, wykonania ze zwłoką lub nienależytego wykonania umowy.

Wykonawca miał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenie określonego w umowie, tj. 113.237,49 zł brutto.

Wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na cały zakres przedmiotu umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 697-735]

8. Realizacja zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Jaworzu” obejmowało wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie oraz zakup, 
dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia hali sportowej.

8.1. Budowa hali sportowej.

Gmina Jaworze, planowaną inwestycję zrealizowała na podstawie ostatecznej decyzji wydanej 
przez Starostę Bielskiego, którą zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało 
pozwolenie na budowę.

Plac budowy oraz dokumentacja zadania inwestycyjnego wraz z dziennikiem budowy zostały 
przez Inwestora przekazane Wykonawcy robót protokolarnie. Wykonawca przekazał 
Inwestorowi oryginały polisy ubezpieczeniowej OC kontraktu oraz plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.

Ponadto Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej 
wysokości, w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu 
i właściwego usunięcia wad i/lub usterek.

Roboty budowlane były prowadzone przez kierownika budowy i nadzorowane z ramienia 
Inwestora przez inspektorów nadzoru inwestorskiego49. Osoby funkcyjne posiadały wymagane

48 Oświadczenie Wykonawcy (§ 1 ust. 6 umowy o wyposażenie) o spełnieniu wymogów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2005 r. poz. 322).

49 Oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków -  Kierownik budowy i inspektorzy nadzoru - z dnia 29 września 2016 r.
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uprawnienia50. Kierownik budowy prowadził dziennik budowy dokumentujący przebieg robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zostało złożone do:
• Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego w dniu 

30 września 2016 r. przez Wójta Gminy,
• projektanta51 sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 

w dniu 27 września 2016 r. przez Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu 
Gminy Jaworze.

Odbiory częściowe robót odbywały się protokolarnie w trakcie realizacji zadania. Kierownik 
budowy złożył oświadczenie o zgłoszeniu obiektu do użytkowania52.

Na podstawie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych53 oraz 
decyzji, którą udzielone zostało pozwolenie na użytkowanie wielofunkcyjnej hali sportowej 
dokonano odbioru końcowego54. Protokół końcowy odbioru robót został podpisany przez 
przedstawicieli inwestora, wykonawcy i inspektorów nadzoru.

Inwestycja wykonana została zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie zmiany 
dokumentacji zostały zawarte w dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu zadania 
inwestycyjnego została sporządzona powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.55

Rozliczenie robót budowlanych nastąpiło w formie ryczałtowej, na podstawie tabeli elementów 
scalonych, protokołów odbioru częściowych wykonanych robót i odbioru końcowego oraz 
faktur.

Inwestycja została zakończona w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 766-900]

8.2. Wyposażenie hali sportowej.

Gmina Jaworze, zrealizowała zaplanowane wyposażenie hali sportowej na podstawie zawartej 
umowy o dostawę i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego wyposażenia hali 
sportowej w Jaworzu.

Wykonawca uzyskał od Zamawiającego prawo dostępu do terenu budowy poprzez złożenie 
przez Zamawiającego stosownego oświadczenia56.

Wykonawca przekazał Inwestorowi oryginały polisy ubezpieczeniowej OC kontraktu oraz 
wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad 
i/lub usterek.

50 Kierownik budowy i branżowi inspektorzy nadzoru - decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

51 Studio MIA Tomasz Suchy.
52 Oświadczenie Kierownika budowy o zgłoszeniu obiektu do użytkowania z dnia 12 lutego 2018 r.
53 Wpis Kierownika budowy w dzienniku budowy -  tom III w dniu 2 lutego 2018 r.
54 Protokół końcowy odbioru robót z dnia 19 lutego 2018 r.
55 Dokument (kopia mapy zasadniczej) sporządzony przez geodetę uprawnionego w dniu 23 marca 2018 r. poświadczony przez Starostę 

Bielskiego w dniu 3 kwietnia 2018 r.
56 Oświadczenie Zamawiającego z dnia 22 marca 2017 r.
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Dostawy wyposażenia były nadzorowane z ramienia Inwestora przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego posiadającego wymagane uprawnienia.

Odbiory częściowe odbywały się protokolarnie w trakcie realizacji umowy o wyposażenie. Po 
jej zrealizowaniu dokonano odbioru końcowego57. Protokół końcowy odbioru robót został 
podpisany przez przedstawicieli inwestora, wykonawcy i inspektora nadzoru.

Umowa o wyposażenie była realizowana terminowo, zgodnie z Harmonogramem realizacji 
dostaw. Wykonawca dokonał dostawy wyposażenia wraz z montażem, ustawieniem, instalacją 
i jego uruchomieniem. Dostarczone wyposażenie posiadało wymagane prawem certyfikaty, 
atesty i świadectwa58. Ponadto Wykonawca przeprowadził szkolenia w zakresie obsługi 
dostarczonego wyposażenia i sprzętu.

Rozliczenie dostaw wyposażenia nastąpiło na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych, 
protokołów odbioru częściowych i odbioru końcowego oraz faktur. Wartość dostarczonego 
sprzętu odpowiadała kwocie określonej w umowie o wyposażenie.

Realizacja umowy o wyposażenie została zakończona w terminie określonym w umowie 
o dofinansowanie.

9. Badanie dokumentacji źródłowej
[Dowód: akta kontroli str. 901-940]

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości59 dowody księgowe 
powinny być rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą 
dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ww. ustawy oraz 
wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych 
wymazywania i przeróbek. Wszelkie stwierdzone błędy powinny być poprawione przez 
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 
zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty przez osobę uprawnioną (art. 25 pkt 1 
ww. ustawy).
Wymagania dotyczące faktur lub rachunków określono również w załączniku nr 3 do umowy 
o dofinansowanie.

Kontrolą objęto 19 faktur dotyczących całości wydatków dokonanych w ramach realizacji 
zadania inwestycyjnego, w tym pięć faktur obejmujących wydatki sfinansowane przez Gminę 
Jaworze ze środków FRKF na kwotę 3.150.000,00 zł brutto, stanowiącej 63,85% faktycznej 
całkowitej wartości zadania inwestycyjnego (4.933.354,00 zł brutto).

Faktury zostały opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
i zaakceptowane do zapłaty przez upoważnione osoby. Na fakturach zamieszczono informację 
o zastosowanym trybie postępowania na wyłonienie wykonawców robót budowlanych. 
Płatności na rzecz wykonawców dokonywano terminowo przelewami bankowymi.

57 Protokół końcowy odbioru robót z dnia 23 marca 2018 r.
58 Certyfikaty Zgodności z Normami Bezpieczeństwa -  aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi 

normami, karty techniczne zastosowania produktów -  instrukcje producenckie, atesty higieniczne dopuszczające materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie, świadectwa dopuszczające urządzenia do użytkowania.

59 Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.
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Do faktur załączane były protokoły odbioru wykonanych robót, podpisane przez kierownika 
budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, zestawienie wartości wykonanych 
i odebranych robót oraz potwierdzenia dokonanych płatności.

Ponadto na dowodach księgowych zamieszczano oświadczenie o płatności ze środków FRKF, 
zgodnie z pkt 5 załącznika nr 3 do umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 941-943]

10. Efekty użytkowe dla sportu i społeczności lokalnej - wykorzystanie obiektu

10.1. Efekty użytkowe dla sportu i społeczności lokalnej.

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego Wójt i Skarbnik Gminy 
złożyli oświadczenie, że zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu zostało zrealizowane 
w pełnym zakresie rzeczowym ujętym w akceptowanym przez dysponenta środków wniosku 
i zbiorczym zestawieniu kosztów60.

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego, wybudowano i wyposażono w sprzęt sportowy 
pierwszą na terenie Gminy Jaworze pełnowymiarową halę sportową o wymiarach 22 m x 44 m 
i wysokości 7,43 m wraz z zapleczem sanitamo-szatniowym, salą do ćwiczeń korekcyjnych, 
pomieszczeniami technicznymi i magazynem sprzętu sportowego.

[Dowód: akta kontroli str. 1004-1005]

10.2. Wykorzystanie obiektu.

Zasady korzystania z obiektu sportowego (hali sportowej) zostały ujęte w zatwierdzonym, 
w dniu 13 maja 2016 r. przez Wójta Gminy Jaworze, „Regulaminie korzystania z Gminnej Hali 
Sportowej w Jaworzu”. Powyższy Regulamin został zmieniony uchwałą Rady Gminy Jaworze 
z dnia 21 marca 2019 r.61 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowo- 
rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Jaworze.

Zgodnie z Regulaminem62, obiekt przeznaczony został do prowadzenia zajęć sportowych, 
zawodów i rozgrywek sportowych, egzaminów szkolnych, jak również imprez sportowo- 
rekreacyjnych, kulturalnych i innych, których organizacja nie naruszała przyjętych zasad 
funkcjonowania obiektu w porozumieniu i za zgodą administratora.
W czasie zajęć lekcyjnych hala sportowa udostępniana była nieodpłatnie w pierwszej 
kolejności dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaworze, na 
realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego i na szkolne zajęcia 
pozalekcyjne (np. Szkolny Klub Sportowy).
W pozostałych godzinach obiekt udostępniany był osobom fizycznym i grupom 
zorganizowanym (dzieci i młodzież szkolna pod opieką nauczyciela, kluby i sekcje sportowe 
pod nadzorem instruktora lub trenera, zakłady pracy, instytucje, organizacje pozarządowe, 
osoby fizyczne i kibice) za zgodą administratora.

60 Informacja z dnia 29 maja 2018 r. (skorygowana w dniu 11 lipca 2018 r.) o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF 
w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.

61 Uchwała nr V/55/2019.
62 Załącznik nr 3 do uchwały nr V/55/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
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Za korzystanie z hali sportowej przewidziano pobieranie opłat zgodnie z obowiązującym 
cennikiem, ustalonym przez wójta Gminy w drodze odrębnego zarządzenia63.

W wyniku niniejszej kontroli, stwierdzono wykorzystanie obiektu zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie i ww. Regulaminem.

[Dowód: akta kontroli str. 944-995]

11. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie Gmina umieściła w widocznym miejscu tablicę 
z logotypem Ministerstwa informującą o dofinansowaniu inwestycji przez Ministra ze środków
FRKF.

[Dowód: akta kontroli str. 957-959]

12. Sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego

Zgodnie z § 13 ust. 4 umowy o dofinansowanie Gmina Jaworze przedłożyła Ministrowi 
kwartalne sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2016 i 2017.

[Dowód: akta kontroli str. 996-1000]

13. Rozliczenie dofinansowania

Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie, w terminie 50 dni od momentu zakończenia 
zadania inwestycyjnego, Gmina Jaworze przekazała Ministrowi w dniu 30 maja 2018 r. (data 
nadania) rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym. Rozliczenie zostało 
uzupełnione w dniu 11 lipca 2018 r. (data nadania).

W ramach rozliczenia przedłożono:
1) sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i innych oraz z FRKF na realizację 

zadania;
2) informację uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót;
3) informację o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF w związku 

z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego;
4) pozwolenie na użytkowanie wielofunkcyjnej hali sportowej lokalizowanej w Jaworzu 

z dnia 12 kwietnia 2018 r.;
5) faktury, protokoły odbioru wykonanych robót oraz potwierdzenia dokonania 

przelewów;
6) zdj ęcie tablicy informacyj nej;
7) dokumentację zdjęciową obiektu.

Z przedstawionej przez Gminę Jaworze dokumentacji wynika, że:
1) zadanie określone w umowie zostało zrealizowane,
2) cele określone w umowie zostały osiągnięte,
3) w wyniku realizacji zadania uzyskano zaplanowane efekty rzeczowe.

Omawiana inwestycja w dniu 20 kwietnia 2018 r. i w dniu 29 czerwca 2018 r. została ujęta 
w ewidencji środków trwałych.

[Dowód: akta kontroli str. 1001-1010]

63 Do czasu zakończenia czynności kontrolnych obiekt udostępniany był nieodpłatnie.
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13.1. Przyjęcie rozliczenia.

Rozliczenie dofinansowania udzielonego Gminie ze środków FRKF zostało przyjęte przez 
Ministra w części finansowej na kwotę 3.150.000,00 zł brutto w dniu 19 lipca 2018 r., 
tj. w terminie określonym w art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych64.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 4.927.988,19 zł brutto. Udział środków 
uzyskanych z dofinansowania wyniósł nie więcej niż 63,9% całkowitej wartości wydatków 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego oraz nie więcej niż 64,8% podstawy określenia 
wysokości dofinansowania i był zgodny z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

[Dowód: akta kontroli str. 1011-1013]

III. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Gmina była kontrolowana czterokrotnie przez:
1. Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach65.

W ramach przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Jaworze, dokonano m. in. 
oceny prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wraz z przygotowaniem i zabezpieczeniem środków finansowych na 
realizację umowy o wykonawstwo. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 października 
2017 r.66 -  nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru wykonawcy.
Uwagi RIO dotyczyły jedynie treści SIWZ-H dopuszczających możliwość „łączenia 
potencjałów” poszczególnych członków konsorcjum. Powyższy zapis SIWZ-H nie miał 
jednak zastosowania do wykonawcy wybranego w przedmiotowym postępowaniu.
W wyniku kontroli RIO zaleciło wzmocnienie nadzoru nad pracownikami biorącymi 
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej -  w protokole 
kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego z dnia 12 marca 2018 r.67 nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

3. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej -  w protokole ustaleń 
z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19 marca 2018 r.68 nie zawarto uwag 
i zaleceń pokontrolnych.

4. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego -  w wyniku 
przeprowadzonej kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego 
nie sformułowano uwag i zaleceń pokontrolnych.69

[Dowód: akta kontroli str. 1014-1029]

64 W dniu 4 lipca 2018 r. DIS wystąpi! do beneficjenta o uzupełnienie złożonego do Ministerstwa rozliczenia zadania inwestycyjnego. Gmina 
skorygowane rozliczenie przysłała 11 lipca 2018 r. W związku z powyższym został przedłużony termin na przyjęcie rozliczenia przez 
Ministra.

65 Dalej: „RIO”.
66 Znak: WK-610/19/4/17.
67 Nr 49/1201/ONS-ŻNS/2018.
68 Znak sprawy: MZ.5564.513.2018.ZB.
69 W efekcie przeprowadzonej kontroli. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego wydał pozwolenie na 

użytkowanie wielofunkcyjnej hali sportowej w Jaworzu.
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Wnioski i zalecenia

Na podstawie zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym ustaleń oraz sformułowanej 
na ich podstawie ocenie wnoszę o zapewnienie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z § 14 ust. 13 umowy o dofinansowanie, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują 
środki odwoławcze.

Na podstawie § 14 ust. 17 umowy o dofinansowanie, Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest do zawiadomienia Ministra 
o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 
jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Pouczenie

Minister Sportu i Turystyki
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