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Warszawa, dnia 3 o 2012 r.

Minister Środowiska

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 26-30 marca 2012r. kontrolę 
problemową w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 
Gdańsk - w następującym zakresie:

1. Gospodarka finansowa.
2. Kontrola realizacji zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie 

przeprowadzania postępowań i wykonywania innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 
kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:

• Joanna Matusiak - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
• Stanisław Kucharski- Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz - Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 5.

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku kieruje od dnia 26 listopada 2008 r. 
p. Hanna Dzikowska.
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Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.

1. Gospodarka finansowa.

Działalność RDOŚ w Gdańsku w zakresie kontrolowanego zagadnienia została oceniona pozytywnie.

W strukturze organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w Oddziale 
Finansów i Budżetu zatrudnionych jest trzech pracowników.

Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Głównego Księgowego zawiera powierzenie 
w zakresie gospodarki finansowej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 i art. 54 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W badanym okresie jednostka kontrolowana nie posiadała polityki rachunkowości o której mowa 
w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości 29 wrzesień 1994r. (Dz.U. z 2009r. nr 152 poz. 1223 ze zm.). 
Kontrolującym przedłożono procedury kontroli finansowej oraz dokonywania wydatków ze środków 
RDOŚ w Gdańsku wprowadzone zarządzeniem nr 9/OF/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrońy 
Środowiska w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2010r. i zakładowy plan kont RDOŚ w Gdańsku 
wprowadzony zarządzeniem nr 2/OF/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 
z dnia 9 styczna 2009r. (z późn. zm.). Polityka rachunkowości została wprowadzona zarządzeniem 
nr l/OF/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2012r.

Siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku mieści się w obiektach, które 
znajdują się w jej trwałym zarządzie od lipca 2009r. W 201 lr. koszty eksploatacyjne siedziby RDOŚ 
w Gdańsku wyniosły 239.492,20 zł. Ponadto RDOŚ w Gdańsku poniosła w 201 lr. wydatki 
inwestycyjne na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu adaptacji oraz przebudowa pomieszczeń 
biurowych w siedzibie RDOŚ w Gdańsku” w wysokości 239.851,18 zł oraz wydatki remontowe 
w łącznej wysokości 50.798,03 zł. Jednostka kontrolowana w badanym okresie wynajmowała również 
pomieszczenia biurowe dla pracowników terenowych w miejscowości: Słupsk, Władysławowo, 
Kościerzyna i Charzykowy (do 31.08.201 lr.), Dziemiany (od 01.09.201 lr). Łączne koszty najmu 
(w tym koszty eksploatacyjne) pomieszczeń biurowych wyniosły 33.784,84 zł w 201 lr.

(Dowód: akta kontroli str. 81-91, 133-134).

Budżet (wydatków) RDOŚ w Gdańsku w podziale na źródła finansowania w 201 lr. przedstawiał się 
następująco:

Źródła finansowania Plan po 
zmianach

Wykonanie

Budżet środków krajowych 8.342.104 8.295.999,40
w

tym
Wydatki bieżące 6.521.044 6.493.401,23
Wydatki majątkowe 240.000 239.851,18
Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 71.862 58.611,49

z
tego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 39.862 36.081,32
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 32.000 22.530,17

2

 



Rezerwy celowe 1.509.198 1.504.135,50
wydatki bieżące 747.263 744.867,55
wydatki majątkowe 381.674 381.672,08

z
tego

współfinansowanie projektów z udziałem 
środków UE - Program Operacyjny Pomoc 
Techniczna

376.760 374.094,87

współfinansowanie projektów z udziałem 
środków UE - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

3.501 3.501,00

Budżet środków europejskich -  Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 174.446 158.328,54

Ogółem 8.516.550 8.454.327,94

W 201 lr. wydatki RDOŚ w Gdańsku zaplanowano na poziomie 8.516.550 zł, z tego 174.446 zł 
z budżetu środków europejskich. Wykonanie wydatków całego budżetu w 201 lr. było na poziomie 
99%. W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana poniosła wydatki z budżetu środków 
krajowych w łącznej wysokości 8.295.999,40 zł, w tym największą pozycję w budżecie stanowiły 
wynagrodzenia, na które wydatkowano 4.597.024,04 zł, co stanowi tj. 55 % łącznej kwoty wydatków 
z budżetu środków krajowych. Z budżetu środków europejskich wydatkowano łącznie 158.328,54 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 36).

Poddane wyrywkowej kontroli dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki budżetowe 
w miesiącu styczniu, lutym, kwietniu, lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 201 lr. na łączną kwotę 
76.648,85 zł, zostały zapłacone w terminie. Dekretując dokumenty księgowe nie stosowano 
uszczegółowienia kont zespołu 4 -  Koszty, o którym mowa w zakładowym planie kont 
wprowadzonym zarządzeniem nr 5/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 
z dnia 25 stycznia 2011 r.

(Dowód: akta kontroli str. 135-160).

Według stanu na 31.12.201 lr. w RDOŚ w Gdańsku zatrudnionych było 85 osób (tj. 83 etaty). 
W 201 lr. jednostka kontrolowana poniosła wydatki na wynagrodzenia w łącznej wysokości 
4.637.822,72 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 132,161-162).

W 201 lr. RDOŚ w Gdańsku wydatkowała z rezerw celowych kwotę 1.504.135,50 zł. Na podstawie 
wyrywkowej kontroli dokumentów źródłowych ustalono zgodność wydatkowania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa (część 83, poz. 16) na kwotę 13.571 zł i (część 83, poz. 74) na kwotę 38.684 
zł, przeznaczone na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione. 
Dekretując dokumenty księgowe nie stosowano uszczegółowienia kont zespołu 4 -  Koszty, o którym 
mowa w zakładowym planie kont wprowadzonym zarządzeniem nr 5/2011 Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25 stycznia 201 lr.

(Dowód: akta kontroli str. 39-40, 163-176).
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W 201 lr. jednostka kontrolowana osiągnęła dochody budżetowe w łącznej wysokości 20.440,56 zł. 
W czasie kontroli sprawdzono terminowość odprowadzania należnych dochodów budżetowych 
według stanu na 30 kwietnia 201 lr., 5 lipca 201 lr. i 30 listopada 201 lr. W badanym okresie pobrane 
dochody przekazane były na rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa 
z zachowaniem terminów określonych w § 4.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2010 nr 245 poz. 
1637).

(Dowód: akta kontroli str. 41, 177).

2. Kontrola realizacji zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie 
przeprowadzania postępowań i wykonywania innych zadań, o których mowa w ustawie 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Działalność RDOŚ w Gdańsku w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie 
z zastrzeżeniami. W ramach kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na nie powiadamianiu 
stron postępowania o braku możliwości ich załatwienia w terminie, z podaniem przyczyn zwłoki 
i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z trybem określonym przez art. 36 Kpa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku określił uwarunkowania organizacyjne dla 
sprawnego przeprowadzania postępowań administracyjnych i wykonywania innych zadań 
wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493), w aktualnie obowiązującym regulaminie organizacyjnym 
jednostki. Zadania te zostały przypisane do właściwości Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód 
w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem (WSI), który według 
regulaminu organizacyjnego, podlega zastępcy dyrektora RDOŚ. Z ustaleń kontroli wynika, że 
w aktualnej strukturze organizacyjnej jednostki nie funkcjonuje takie stanowisko pracy. Wobec 
powyższego dokument nie odzwierciedla faktycznego stanu zatrudnienia oraz podległości 
wymienionych w nim komórek organizacyjnych.

(Dowód: akta kontroli str. 100-131).

Według stanu na dzień kontroli w WSI zatrudnionych było na pełnych etatach 
6 pracowników oraz 2 osoby w wymiarze 14 etatu (łącznie 8 osób). Komórką organizacyjną kieruje 
Naczelnik. Dla każdego stanowiska pracy określono szczegółowe zakresy czynności.

Przy prowadzeniu postępowań administracyjnych wynikających z przepisów wymienionej ustawy 
bezpośrednio zaangażowanych jest 6 pracowników. Każda z tych osób posiada odpowiednie 
przygotowanie zawodowe. Z ustaleń kontroli wynika, że pracownicy Wydziału oprócz prowadzenia 
postępowań administracyjnych, realizują również inne zadania wynikające z właściwości RDOŚ.

(Dowód: akta kontroli str. 178, 179-181).

W WSI funkcjonuje wewnętrzny rejestr spraw, w którym prowadzonym postępowaniom 
przyporządkowano odpowiednie znaki spraw, w zależności od trybu rozpatrywania wynikającego 
z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
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Rejestr właściwie porządkuje wpływające zgłoszenia, umożliwia ich szybką identyfikację oraz 
wskazuje szczegółowy przebieg postępowania.

WSI opracował także szczegółową procedurę i tiyb postępowania w zakresie stosowania przepisów 
wymienionej ustawy do konkretnych przypadków zgłoszenia szkody w środowisku. Procedura ta 
eliminuje ewentualne błędy i wpływa na sprawniejsze prowadzenie postępowań administracyjnych 
przez Wydział.

(Dowód: akta kontroli str. 182-202, 203-205).

Z ustaleń kontroli wynika, że w roku 2011 RDOŚ w Gdańsku prowadził najwięcej postępowań 
administracyjnych wynikających z art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie, wydając w tym tiybie łącznie 15 decyzji uzgadniających warunki 
przeprowadzania działań naprawczych. W oparciu o art. 15 tej ustawy, nałożono obowiązek 
przeprowadzenia działań naprawczych w 5 przypadkach . Jednostka nie realizowała postępowań na 
podstawie art. 16, 18 oraz 23 wymienionej ustawy, ponieważ w badanym okresie nie wystąpiły 
określone tymi przepisami zdarzenia, wymagające podejmowania przez organ działań 
zapobiegawczych lub naprawczych.

Ustalenia kontroli wykazały przypadki spraw, w których nastąpiło przekroczenie określonych 
postanowieniami Kpa terminów prowadzenia postępowań administracyjnych. W żadnej 
z przeterminowanych spraw RDOŚ w Gdańsku nie powiadamiał stron postępowania o braku 
możliwości ich załatwienia w terminie, zgodnie z trybem określonym przez art. 36 Kpa. Według 
udzielonego wyjaśnienia, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest duży stopień skomplikowania 
spraw i konieczność uzyskiwania różnorodnych opinii, ekspertyz oraz uzgodnień od instytucji 
zewnętrznych, co znacznie przedłuża postępowanie i utrudnia wskazanie nowego terminu 
rozstrzygnięcia sprawy. Problemem jest również całkowity brak chęci współpracy sprawców szkód 
z RDOŚ.

Kontrola wykazała, że pomimo występowania opóźnień, w trybie określonym przepisami Kpa nie 
zostały wniesione skargi na bezczynność organu ani na niezałatwienie sprawy w terminie.

Analiza dokumentacji wybranych postępowań potwierdza przedstawione stanowisko RDOŚ odnośnie 
stopnia skomplikowania prowadzonych spraw oraz długotrwałej procedury z tym związanej, której 
skrócenie, pomimo podejmowanych przez jednostkę starań, nie zawsze jest możliwe. Fakt ten nie 
zwalnia jednak organu administracji państwowej od konieczności stosowania obowiązujących 
przepisów prawa.

(Dowód: akta kontroli str. 92, 179-181, 206). 

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego jednostki do aktualnie funkcjonującej struktury 
zatrudnienia oraz podległości poszczególnych komórek organizacyjnych.

2. Każdorazowe powiadamianie stron o przedłużeniu terminu prowadzonego postępowania 
administracyjnego, w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, 
w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w terminie.
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Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Dyrektor o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia.

W przypadku realizacji zalecenia pokontrolnego nr 1 wraz z powyższą informacją proszę o przesłanie 
kopii dokumentów źródłowych wprowadzających oczekiwane zmiany.

W przypadku realizacji zalecenia pokontrolnego nr 2 proszę o przedstawienie na koniec bieżącego 
roku kalendarzowego informacji czy w okresie od otrzymania niniejszego wystąpienia do końca 
2012 r. w każdym przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w terminie strony były 
powiadamiane o przedłużeniu terminu prowadzonego postępowania.

Do wiadomości:

Pan Michał Kiełsznia -  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Biuro ićoiiiroii i Auciycu -Wewnętrznego
Dyrektor 6
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Gdańsk, dnia 5 lipca 2012 r.

Ministerstwo Środowiska 
Biuro Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego 
ul. Wawelska 5 2 /54  
00-922 Warszawa

W związku z otrzymaniem protokołu po przeprowadzonej kontroli w zakresie 

gospodarki finansowej oraz realizacji zadań regionalnego dyrektora w  zakresie 

przeprowadzania postępowań i wykonywania innych zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 13kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, odnosząc się do uwag zawartych 

w wystąpieniu pokontrolnym uprzejmie informuje, że:

Ad. pkt 1. Regulamin organizacyjny jednostki jest obecnie dostosowywany do aktualnie 

mnkcjonującej struktury zatrudnienia oraz podległości poszczególnych komórek 

organizacyjnych i do dnia 14 sierpnia 2012 r., ze względu na okres urlopowy, będzie 

przekazany do akceptacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ad. pkt 2. Przeszkolono pracowników Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód 

w  Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem, wykonujących 

zadania z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie. W ramach szkolenia szczególną uwagę zwrócono 

na konieczność stosowania zawiadomienia w  trybie art. 36 kpa oraz wyznaczenia 

nowego term inu załatwienia sprawy w sytuacji, kiedy nie załatwiono sprawy 

w terminie. Zobowiązano pracowników do każdorazowego stosowania art. 36 kpa.

Do wiadomości:

O
Sekretariat BKiAW

Otrzvmuia:

Ck Adresat

ffł*
£
2*

2012 "07" 0 6

2. a/a
Podpis......................................

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony S^Ahwjska w Gdańsku

Joani irJarosik
Regionalny Konserwator Przyrody
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MINISTERSTWA ŚRODOWRmA

2-3 ur^?  &I I  2012 -0?- 0 9

Pan Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
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