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W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli — nr LKA.410.027.04.2017 

P/17/050 z dn. 21 grudnia 2017 r. z kontroli przeprowadzonej w Gminie Knurów w zakresie 

finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy w okresie od 

1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, NIK zakwestionowała (str. 18 wystąpienia 

pokontrolnego) wydatkowanie środków finansowych pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji sp. z O.O. w Knurowie (spółka ze 100 % udziałem Gminy Knurów), w celu 

sfinansowania zadań  inwestycyjnych (w tym finansowanych ze środków europejskich) w zakresie 

gospodarki wodno-kanalizacyjnej (modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będąca 

własnością  PWiK Knurów sp. z o.o.). Od powyższych ustaleń  gmina na podstawie art. 54 ust. 1 i 2 

Ustawy z dn. 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli wniosła umotywowane zastrzeżenia, 

które w tej części nie zostały uwzględnione — uchwała zespołu orzekającego komisji rozstrzygającej 

w Najwyższej Izbie Kontroli z dn. 4 kwietnia 2018r. 



pc9t'l 

Mając powyższe na uwadze Gmina Knurów zwraca się  do Pana Ministra o podjęcie działań  

w celu zmiany ustawy Prawo Ochrony środowiska, tak by jednostki samorządu terytorialnego 

wzorem NFOŚiGW z w/w środków mogły finansować  gospodarkę  wodno-kanalizacyjną. 

W załączeniu do niniejszego pisma gmina przekazuje projekt zmiany ustawy ze szczegółowym 

uzasadnieniem. 

Adam Rams 

Załączniki 

- Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 

Wystąpienie pokontrolne NIK LKA.410.027.074.2017 

Zastrzeżenia gminy do wystąpienia pokontrolnego NIK z dnia 17.01.2018 r. 

- Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dn. 

4 kwietnia 2018r. 



USTAWA 

z dnia  2018r. 

o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) art. 403 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. I i 2, 

odbywa się  w trybie określonym w przepisach odrębnych, przy czym możliwość  obejmowania 

udziałów lub akcji dotyczy spółek z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

z zastrzeżeniem ust. 4-6. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, 

Uzasadnienie 

Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie form przekazywania środków finansowych 

przez Gminy i Powiaty w celu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Na gruncie obowiązujących przepisów pojawił  się  problem czy w świetle art. 403 ust. 

3 jest możliwe finansowanie zadań  z zakresu ochrony środowiska ze środków, o których 

mowa a art.402 ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez objęcie udziałów lub 

akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem 

terytorialnym taka możliwość  akceptują  (ponieważ  ustawa w obecnym kształcie art. 403 ust. 

3 w kwestii form finansowania odsyła do odrębnych przepisów tj. do Ustawy o finansach 

publicznych); natomiast Najwyższa Izba Kontroli w wyniku przeprowadzonej kontroli w 

2017 r. nr LKA.410.027.04.2017 P/17/050 zanegowała ten sposób finansowania ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska. 

W wielu polskich jednostkach samorządu terytorialnego (zwłaszcza w gminach 

miejskich i miejsko — wiejskich) sprawy z zakresu gospodarki wodno — kanalizacyjnej 



w trybie ustawy o gospodarce komunalnej powierzono spółkom prawa handlowego. Do tych 

spółek przekazano cały majątek w zakresie ich przedmiotu działalności(sieci wodociągowe 

i kanalizacyjne), dlatego obecnie jedyną  możliwością  gmin w wspomaganiu realizacji zadań  

modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska (art. 400a ust 1 pkt 5) 

w zakresie gospodarki wodno — ściekowej jest dokapitalizowanie tych spółek wkładami 

pieniężnymi, tak by miały możliwości wydatkowania dodatkowych środków na te cele, 

zwłaszcza że w wielu przypadkach są  to inwestycje finansowane ze środków unijnych 

(art. 400a ust. 1 pkt 38). 

Dla sprawnego przebiegu wydatkowania środków pomocowych niezbędne jest 

by jednostki samorządu terytorialnego mogły korzystać  w tym zakresie z wielu form 

finansowania, zwłaszcza że I\IFOśiGW w sposób nie budzący zastrzeżeń  od wielu lat na mocy 

art. 411 ust. 6a, oraz art. 411a może obejmować  udziały lub akcje ze środków pochodzących z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Mając powyższe na uwadze projektowana ustawa wyłącznie doprecyzowuje tę  kwestię  

poprzez jednoznaczne dookreślenie przepisu art. 403 ust. 3, że finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ustępach poprzedzających odbywa się  

także przez obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach z wyłącznym udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego. 
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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł  kontroli 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

P/17/050 — Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty 
i gminy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli NIK1  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Waldemar Góra, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKN288/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. 

Michał  Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/287/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. 

Karol Pastuszka, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/286/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Urząd Miasta Knurów2, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów 

Adam Rams, Prezydent Miasta Knurowa3  

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NIK ocenia4  negatywnie działalność  Gminy w obszarze finansowania ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej ze środków finansowych pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska5. 

Negatywną  ocenę  ogólną  uzasadniają  stwierdzone nieprawidłowości, polegające na 
sfinansowaniu w latach 2014-2017 (do 30 września) z wpływów z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, wydatków Gminy w łącznej wysokości 3 810,0 tys. zł  
(co stanowiło 42,6% wszystkich wydatków z tego tytułu) na zadania niewymienione 
w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska5. 
Wydatki te dotyczyły: 

- wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie7  w kwocie 3 383,0 tys. zł, 

1  Tj. do 8 grudnia 2017 r. W przypadku zagadnień  związanych z wysokością  finansowania ochrony 
.środowiska i gospodarki wodnej, kontrolą  objęto również  okres od 1 stycznia 2010 r. 
2 Zwany dalej „Urzędem" lub „Gminą". Nr REGON: 276 257 587. 
3 Zwany dalej „Prezydentem Miasta". Pełni funkcję  od 2002 r, 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową  skalę  ocen cząstkowych dotyczących działalności 
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować  ocenę  opisową. 
5 Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozumiane jako środki pochodzące z opiat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 
ust. 4,5 i 6 ustawy — Prawo ochrony środowiska, stanowiące dochody gminy. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm., zwana dalej FOS",  
7 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, ul. Szpitalna 11, zwane dalej 
„PWIK", którego jedynym wspólnikiem jest Miasto Knurów. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 

Jednostka 
kontrolowana 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ocena ogólna 



- wydatków niezwiązanych z ochroną  środowiska, poniesionych w ramach 
inwestycji pn. „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną  i ul. 1-go 
Maja" na kwotę  416,6 tys. zł, 
- wydatków na odbiór przeterminowanych leków w kwocie 10,4 tys. zł, 
Jednocześnie w załączniku nr 1 do sprawozdania za 2016 r. błędnie obliczono 
wartość  nadwyżki podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodneja, przyjmując do obliczeń  zawyżoną  
o 1,8 tys. zł  kwotę  uzyskanych dochodów z tytułu opłat środowiskowych. 
Ponadto NIK stwierdziła, że w opracowanym w 2004 r. „Programie Ochrony 
Środowiska" zawarto cele na lata 2004-2015, a Prezydent Miasta od 2010 r. nie 
sporządzał  i nie przedstawiał  raportów z wykonania tego Programu, co było 
niezgodne z art. 18 ust. 2 POŚ. 
W ocenie NIK, stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują, 
że wprowadzony w Urzędzie system kontroli zarządczej (o której mowa 
w przepisach w art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych9), nie zapewnił  efektywnej, terminowej i skutecznej realizacji zadań  
Gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
ze środków finansowych pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Z uwagi na skalę  i istotność  stwierdzonych nieprawidłowości, na ocenę  negatywną  
kontrolowanej działalności nie miał  wpływu fakt, że nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie: 

udzielania dotacji ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany kotłów 
i przyłącza kanalizacyjne, 

wydatkowania środków przeznaczonych na realizację  zadań  związanych 
z ochroną  środowiska i gospodarką  wodną  w sposób zgodny z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych19, 

ewidencjonowania w dokumentacji finansowo-księgowej kwot dochodów 
uzyskiwanych przez Gminę  w latach 2014-2017. 

iii. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
adekwatność, skuteczność  i efektywność  ustalonych procedur 

Opis stanu I. Organizacja systemu kontroli zarządczej w Urzędzie została określona 
faktycznego w Zarządzeniu Prezydenta nr 409/0R/10 z 17 grudnia 2010 r., w którym system ten 

zdefiniowano jako: 

- samokontrolę, tj. kontrolę  prawidłowości wykonywania własnej pracy przez 
pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające 
z zakresu czynności, 

- kontrolę  funkcjonalną  wykonywaną  przez kierowników komórek organizacyjnych 
oraz innych pracowników biorących udział  w realizacji określonych zadań  oraz 

8 Zwanego dalej „WFOŚiGW". 
g Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm., zwana dalej „ustawą  c finansach publicznych". 
ig Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwana dalej „ustawą  pzp", 
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- kontrolę  instytucjonalną  przeprowadzaną  przez audytora wewnętrznego, 

kontrolę  wewnętrzną  oraz inne komórki organizacyjne w zakresie właściwości 

kompetencyjnej. 

W ww. Zarządzeniu określono również  zasady prowadzenia monitoringu kontroli 

zarządczej, który zobowiązywał  kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do 

sporządzania sprawozdań  o stanie kontroli zarządczej w obszarze powierzonych 

uprawnień, 

W ramach realizacji obowiązków określonych w ww. Zarządzeniu, Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiskall składała 

za lata 2014-2016 „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej", w których oceniła 

funkcjonowanie kontroli zarządczej w Wydziale12, podając m.in., że w Wydziale 

Ochrony Środowiska w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, 

skuteczna i efektywna kontrola zarządcza, a ocenę  tę  opierała na informacjach 

pochodzących m.in. z monitodngu realizacji celów i zadań  czy samooceny kontroli 

zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów takiej kontroli dla 

sektora finansów publicznych, 

(dowód: akta kontroli str. 589-605, 618-629) 

Zasady prowadzenia ewidencji księgowej Gminy zostały określone przez 

Prezydenta w zarządzeniach dotyczących: „Zasad (polityce) rachunkowości"13, 

„Zakładowego planu kont"14  oraz „Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu 

dokumentów księgowych"15. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów z tytułu 

opłat związanych z ochroną  środowiska, były ewidencjonowane w księgach 

rachunkowych Urzędu w sposób umożliwiający wyodrębnienie dochodów z tytułu 

opłat i kar środowiskowych, w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

co opisano szczegółowo w punktach 36-39 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
(dowód: akta kontroli str. 646-681) 

2. Prezydent, zarządzeniem nr 410/0R/10 z 17 grudnia 2010 r., wprowadził  

procedurę  zarządzania ryzykiem w Urzędzie, w której zobowiązano kierowników 

komórek organizacyjnych m.in. do określenia listy celów i zadań  w zarządzanej 

komórce, identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, a także opracowania i wdrożenia 

mechanizmów kontrolnych. 

W ramach realizacji ww. obowiązku, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska16  

sporządziła „Wydziałowy rejestr ryzyka", odrębnie na poszczególne lata 2014-2017, 

w którym definiowała ryzyka związane z funkcjonowaniem Wydziału, podając 

m.in. nazwę  ryzyka, przyczynę  wystąpienia oraz punktową  ocenę  ryzyka. 

Ryzyka wykazane przez Naczelnik Wydziału nie były bezpośrednio związane 

z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a dotyczyły m.in.: 

11  Zwany dalej „Wydziałem Ochrony Środowiska", 

12 Oświadczenia takie składali również  Naczelnicy pozostałych Wydziałów Urzędu. 

13 Przyjętych Zarządzeniem nr 122/FB/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zasad 

polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Knurów i zmienionym Zarządzeniem nr 109/FB/13 

z 28 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 252/FB/15 z 31 grudnia 2015 r. 

14 Przyjętym Zarządzeniem nr 123/FB/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany 

Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta Knurów i zmienionym Zarządzeniem nr 109/FB/13 z 28 

czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 252/FB/15 z 31 grudnia 2015 r. 

15 Przyjętej Zarządzeniem nr 124/FB/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

„Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych". 

16 Obowiązek ten realizowali kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu. 
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- zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg i chodników w mieście, 

- zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, 

- zapewnienia czystości i porządku na terenach miejskich. 

Na podstawie rejestrów składanych przez kierowników wszystkich komórek 
organizacyjnych, funkcjonujące w Urzędzie Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej 
sporządzało (osobno na każdy rok) dokumenty pn. „Urzędowy rejestr ryzyka", 
w którym dokonywano oceny obszarów ryzyka w poszczególnych obszarach oraz 
określano działania mające na celu eliminację  ryzyka i opracowywano harmonogram 
prowadzonych audytów i kontroli wewnętrznej. 

(dowód: akta kontroli str. 606-617, 630-645) 

Zadania związane z ochroną  środowiska zostały uwzględnione w zakresach 
obowiązków sześciu pracowników funkcjonującego w strukturze Urzędu Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska: Naczelnik 
Wydziału, Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, oraz czterech pracowników 
Wydziału zatrudnionych na stanowisku Inspektora. 

(dowód: akta kontroli str. 682-719) 

Jak wyjaśnił  Prezydent Miasta, skuteczność  systemu kontroli zarządczej 
była monitorowana poprzez bieżącą  kontrolę  funkcjonalną, prowadzoną  
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu, m.in. w trakcie 
zatwierdzania dokumentacji finansowej, zawierania umów i porozumień, a także na 
podstawie analizy składanych przez kierowników poszczególnych działów 
oświadczeń  o stanie kontroli zarządczej w podlegających im komórkach. 

(dowód: akta kontroli str. 1141) 

W strukturze organizacyjnej Urzędu zostało wyodrębnione Biuro Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej odpowiedzialne za prowadzenie audytu wewnętrznego, co było 
zgodne z art. 274 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

W ww. Biurze zatrudniono dwie osoby: audytora wewnętrznego, pełniącego również  
funkcję  Kierownika Biura oraz Inspektora wykonującego czynności z zakresu 
kontroli wewnętrznej 

(dowód: akta kontroli str. 720-732) 

Realizacja zadań  z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej nie była w badanym okresie przedmiotem audytu wewnętrznego ani kontroli 
wewnętrznej prowadzonej przez komisję  rewizyjną  lub inne komisje właściwe 
ds. ochrony środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 733-779) 

Ustalenia niniejszej kontroli, w szczególności nieprawidłowości opisane 
w kolejnych punktach niniejszego wystąpienia (polegające na sfinansowaniu 
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatków 
w łącznej kwocie 3 810,0 tys. zł, pomimo braku możliwości ich finansowania z tego 
rodzaju środków) wskazują, że w Urzędzie nie zapewniono funkcjonowania kontroli 
zarządczej w stopniu umożliwiającym prawidłowe prowadzenie działań  w obszarze 
związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co opisano 
szczegółowo w sekcji „Ustalone nieprawidłowości". 

(dowód: akta kontroli str. 1031-1122) 
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W latach 2014-2017 zagadnienia związane z finansowaniem ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej nie były kontrolowane przez instytucje zewnętrzne. W tym 

okresie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

przeprowadził  dwie kontrole realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku 

Urzędu", dofinansowanego ze środków europejskich17, w trakcie których nie 

stwierdził  żadnych nieprawidłowości. Ponadto, przeprowadzona w 2015 r. kontrola 

NIK18  objęła dotacje udzielane przez Gminę  Knurów na dofinansowanie podłączeń  
do sieci kanalizacji sanitarnej i w tym zakresie nie stwierdziła nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 733-779) 

Strategia rozwoju Gminy Knurów została uchwalona w 2005 [19  i wśród zadań  
strategicznych do zrealizowania zawierała m.in. zagadnienia związane ze 

środowiskiem przyrodniczym, np. rekultywacją  i rewitalizacją  terenów 

zdegradowanych i poprzemysłowych czy rozwojem nowoczesnej infrastruktury 

technicznej i gospodarki komunalnej, a także określała sposób sfinansowania 

poszczególnych zadań. 

Od 20 kwietnia 2016 r. w Gminie obowiązuje „Strategia rozwoju Gminy Knurów do 

2020 r,"20, w której jako jeden z celów rozwoju Gminy wskazano poprawę  jakości 

środowiska na terenie miasta, zapewniającej zrównoważony rozwój tego terenu 

i lepsze warunki życia jego mieszkańców. Dla osiągnięcia tego celu, przewidziano 

m.in. działania takie jak poprawę  jakości powietrza, rewitalizację  terenów zielonych, 

poprawę  dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej oraz stałą  współpracę  
samorządu Gminy z zarządem kopalni Knurów-Szczyglowice21, w celu 

minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko działalności górniczej 

oraz wspólnego zagospodarowania terenów pokopalnianych. 

(dowód: akta kontroli str. 780-852) 

Cele i zadania z zakresu ochrony środowiska zostały również  określone 

w opracowanym w 2004 r, dokumencie pn. „Program Ochrony Środowiska Gminy 

Knurów"22, w którym zawarto zapis, że jego realizacja ma doprowadzić  do poprawy 

stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz 

zapewnić  skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także 

stworzyć  warunki dla wdrożenia obowiązującego w tym zakresie prawa. 

W Programie Ochrony Środowiska wskazano kolejność  realizacji wyodrębnionych 

celów długoterminowych (na lata 2004-2015) oraz krótkoterminowych (na lata 

2004.-2008). Do dnia zakończenia kontroli, Program ten nie został  zaktualizowany 

i od 2010 r. nie zostały sporządzone raporty z jego wykonania, co opisano 

szczegółowo poniżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości". 

[dowód: akta kontroli str. 853-885] 

17 Projekt pod nazwą  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5" został  

dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PLO4 „Oszczędzanie energii i promowanie 

odnawialnych źródeł  energii", na podstawie umowy zawartej 8 maja 2015 r. 

18 Kontrola NIK nr P/15/053 nt. „Działania organów gminy na rzecz zwiększenia liczby użytkowników 

sieci kanalizacji sanitarnej". 
19 Uchwalą  Rady Miasta Knurów nr XXXI/430/2005 z 20 stycznia 2005 r. 

29 Przyjęta Uchwałą  Rady Miasta Knurów nr XX/257/16 z 20 kwietnia 2016 r. 

21 Tj. Kopalni Węgla Kamiennego Knurów Szczyglowice, która należy do Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej S.A. 
22 Zwany dalej „Programem Ochrony Środowiska", przyjęty uchwałą  Rady Miasta Knurów 

nr XXII/320/2004 z 1 lipca 2004 r. Program został  sporządzony przez Beskidzki Fundusz Rozwoju 

SA, z siedzibą  w Bielsku-Białej. 
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Ponadto, w 2015 r. został  sporządzony „Pian gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Knurów"23, w którym jako główny cel strategiczny określono poprawę  stanu 
powietrza atmosferycznego osiągniętą  poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 
przy jednoczesnym zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii 
na terenie Gminy Knurów, W celu realizacji ww, celu strategicznego, sformułowano 
trzy cele szczegółowe: 1) wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie 
Gminy, 2) redukcję  zanieczyszczeń, szczególnie PM10 i 002, pochodzących 
zwłaszcza z indywidualnych źródeł  ciepła oraz z sektora transportu drogowego, 
3) wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł  energii -na terenie 
Gminy, 

[dowód: akta kontroli str. 886-895] 

Ustalone 
nieprawidłowości 

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

W Gminie, w okresie objętym kontrolą  NIK, w obszarze związanym 
z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej stwierdzono, że istniejąca 
kontrola zarządcza nie zapobiegła wydatkowaniu środków na zadania, które się  nie 
kwalifikowały do finansowania ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska, tj. na zadania inne niż  wymienione w przepisach art. 403 ust. 2 POS. 

(dowód: akta kontroli str. 1031-1122) 

Prezydent miasta wyjaśnił, że obowiązujący w Urzędzie szereg procedur 
związanych z kontrolą  zarządczą  (m.in. dotyczących opracowywania planów 
finansowych, zasad rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych) umożliwiały 
nadzór nad zadaniami na różnych etapach ich realizowania i dlatego nie 
wprowadzono szczegółowych procedur dotyczących wydatkowania środków z tytułu 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto Prezydent dodał, że sposób 
finansowania poszczególnych inwestycji określany był  w budżecie Gminy, którego 
projekty były opiniowane przez Regionalną  Izbę  Obrachunkową24  i nie byt przez nią  
kwestionowany. 

(dowód: akta kontroli str. 1149) 

Zdaniem NIK, stwierdzone nieprawidłowości (opisane szczegółowo w kolejnych 
rozdziałach) świadczą, że w kontrola zarządcza w Gminie nie zapewniła osiągnięcia 
celu kontroli zarządczej określonego w art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, jakim jest zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz 
procedurami wewnętrznymi. 

Gminny „Program Ochrony Środowiska" został  opracowany w 2004 r. i zawarto 
w nim cele na lała 2004-2015, a Prezydent nie sporządzał  i nie przedstawiał  
raportów z wykonania tego Programu, co było niezgodne z art. 18 ust. 2 POS. 
Odnosząc się  do faktu, że do dnia zakończenia niniejszej kontroli, Program nie 
został  zaktualizowany Prezydent wyjaśnił, że aktualizację  programu ochrony 
środowiska planuje rozpocząć  w 2017 r., żeby zapisy tego programu były spójne 
z innymi dokumentami planistycznymi gminy, takimi jak program gospodarki 
niskoemisyjnej czy strategia rozwoju miasta, które zostały opracowane w latach 

23 Zwany dalej „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej", przyjęty uchwalą  Rady Miasta Knurów 
nr XVI/216/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został  opracowany przez 
Biuro Doradcze Altima S.C. z siedzibą  w Katowicach. 
24 Zwaną  dalej „RIO" 

7 



2015-2016, Ponadto Prezydent dodał, że część  zadań  określona w ww. programie, 

dotycząca m.in. rewitalizacji terenów poprzemysłowych lub rekultywacji gruntów jest 

wciąż  realizowana, pomimo faktu, że w programie określono cele do 2015 r. 

Z kolei odnośnie braku sporządzania raportów z wykonania Programu, Prezydent 

stwierdził, że ostatni raport został  sporządzony za 2010 rok, a biorąc pod 

uwagę  dezaktualizację  Programu uznano, że „sporządzenie raportu winno zostać  
poprzedzone aktualizacją  Programu". Ponadto, Prezydent dodał, Ze po opracovvartiu 

aktualnego Programu, raporty z wykonania programu będą  sporządzane co dwa lata 

i przedkładane Radzie Miasta". 

(dowód: akta kontroli str. 853-885, 1177) 

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie zasługują  na uwzględnienie, ponieważ  
zgodnie z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust, 2 POŚ, Gmina powinna posiadać  aktualny 

Program Ochrony Środowiska i co dwa lata sporządzać  raporty z jego wykonania, 

które powinny być  przekazywane Radzie Gminy. 

Opis stanu 
faktycznego 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność  
kontrolowanej jednostki w ww. obszarze. 

W Gminie zostały opracowane procedury kontroli zarządczej oraz mechanizmy 

identyfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, a w strukturze Urzędu 

wyodrębniono komórkę  odpowiedzialną  za prowadzenie audytu wewnętrznego. 

Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały ustalone 

w polityce rachunkowości oraz zakładowym planie kont. 

Jednak stwierdzone w trakcie niniejszej kontroli nieprawidłowości, polegające na 

braku aktualnego Programu Ochrony Środowiska i niesporządzaniu raportów z jego 

realizacji, a także wydatkowaniu środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska na zadania inne niż  wymienione w przepisach art. 403 ust. 2 POŚ, 

wskazują  na niezapewnienie przez Prezydenta Miasta w pełni adekwatnej kontroli 

zarządczej, określonej w przepisach w art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych25. 

Zapewnienie finansowania zadań  związanych z ochroną  środowiska 

i gospodarką  wodną  

Środki pochodzące z likwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 

2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw26 , włączone zostały do dochodów budżetu Gminy, w wysokości 2267,7 tys. z1 

i przeznaczone zostały docelowo na finansowanie zadań  z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-42) 

W latach 2010-2017 (do dnia 30 września 2017), wpływy z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska wyniosły kolejno: 2 271 tys. zł, 1 808,7 tys. zł, 
1 559,7 tys. zł  1 160,3 tys. zł, 2 204,1 tys. zł  2 581,4 tys. zł, 2 443,7 tys. zł  

25 Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm., zwana dalej „ustawą  o finansach publicznych". 

26 Dz. U. Nr 215, poz. 1664. 
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I 2 923,7 tys. zł, co stanowiło, odpowiednio; 2,4%, 1,9%, 1,6%, 1,2%, 1,4%; 2,2%, 
1,7%, oraz 2,4% dochodów Gminy27. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-10, 43-66) 

Przyczynami niższych wpływów w latach 2012 - 2013 były — według wyjaśnień  
Prezydenta Miasta — niższe niż  w latach 2014-2017 wpływy z tytułu opłat należnych 
Gminie przekazywanych przez Marszałka Województwa. Ponadto, wpływ na taki 
stan miała również  zmiana uregulowań  prawnych ustawy POŚ, która miała miejsce 
w 2013 r., a która dotyczyła m.in. terminów dokonywania wpłat przez podmioty 
i przekazywania ich przez Marszałka Gminie. 

(dowód: akta kontroli, str. 67-71) 

Gmina nie była zobowiązana do przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach28, nadwyżki dochodów 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych w roku poprzednim. 
W kolejnych latach okresu objętego kontrolą  dochody Gminy z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, nie były większe niż  10-krotność  średniej krajowej 
dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca. 

Obliczenia nadwyżki dochodów Gminy z kar i opłat środowiskowych zawarte były 
w załącznikach nr 1 do sprawozdań  OŚ-4g, które sporządzono w latach 2014-2017 
na formularzach zgodnych z określonymi w poszczególnych rozporządzeniach 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, 
objaśnień  co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet 
statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie 
badań  statystycznych statystyki publicznej na lata 2013-201629. 

Podawane w poszczególnych latach dane w zakresie liczby ludności pochodziły 
z prowadzonego w Urzędzie systemu ewidencji ludności, obsługiwanej w Wydziale 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

Z wyjątkiem wartości nadwyżki za rok 2016, wszystkie pozostałe obliczane były przy 
uwzględnieniu wpływów pochodzących wyłącznie z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy POS. W przypadku 
sprawozdania za rok 2016, do wysokości dochodu uzyskanego z tytułu ww. opłat 
i kar (2 443,7 tys. zł), doliczona została również  kwota pochodząca z innego tytułu 
(1,8 tys. zł) niż  wymienione w przepisach przywołanych powyżej, tj.: 

1,1 tys. zł  — kara umowna za brak odbioru wielkich gabarytów 
w wyznaczonym terminie; 

0,7 tys. zł  — kara umowna z tytułu nienależytego wykonania 
zobowiązań  wynikających z umowy, dotyczy kary za opóźnienie 
w zgłoszeniu gotowości do odbioru prac realizowanych na podstawie 
harmonogramu30, 

co opisano szczegółowo w sekcji „Ustalone nieprawidłowości". 

(dowód: akta kontroli, str. 72-92) 

27 W latach 2010-2017 (do 30 września) wartość  osiągniętych dochodów Gminy wyniosła kolejno 
(w tys. z1): 96433,8; 96 263,6; 96040,8; 96 851,1; 155 550,8; 118 170,2; 140 246,2 oraz 120 919,4. 
28 Zwanego dalej VVFOŚiGVV". 
29 Za rok 2013 - z dnia 13.09.2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1223 ze zm.; za rok 2014 - z dnia 
5.02.2014 r., Dz. U z 2014 r. poz. 415, ze zm.; za rok 2015 - z dnia 18.03.2015 r., Dz. U. z 2015 r. 
poz. 561 ze zm.; za rok 2016 - z dnia 15.03.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 460 ze zm. 
39 Dotyczy umowy nr ZP.272.1,36.2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie wykonania usługi obejmującej 
czynności związane z utrzymaniem drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach 
administrowanych przez Urząd Miasta Knurów. 
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W przywołanym powyżej okresie, na realizację  zadań  z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej Gmina dysponowała środkami w łącznej kwocie 
44 507,6 tys. z131, z czego w 2010 r. pula tych środków wynosiła 4 538,7 tys. zł, 
a w kolejnych odpowiednio: 4 957,2 tys. zł, 5 409,3 tys, zł, 5 093,8 tys, zł, 
6 192,3 tys. zł, 5 251,7 tys. zł, 6 164,9 tys. zł  oraz 6899,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-10) 

Na realizację  zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
w ww. latach Gmina dysponowała również  środkami finansowymi pochodzącymi 
z innych wpływów niż  dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj.:32  

środki własne w wysokości: 2033,0 tys. zł  w 2011 r., 2 038,5 tys. zł  
w 2012 r., 3 073,0 tys. zł  w 2013 r., 22,5 tys. zł  w 2014 r., 871,1 tys. zł  
w 2015 r. oraz 1 133,7 tys, zł  w roku 2016; 

kary umowne (opisane powyżej) w kwocie 1,8 tys, zł  w 2016 r.; 

środki pochodzące ze sprzedaży drewna: 141 zł  w 2011 r. i 984 zł  
w 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str, 9-10, 36) 

Łącznie (tj. zarówno z dostępnej w danym roku puli środków pochodzących 
z kar i opłat za korzystanie ze środowiska; ze środków własnych Gminy w tym 
pochodzących z innych źródeł) na zadania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w latach 2014-2017 (do 30 września) wydano 10977,4 tys. zł, 
z czego 3 544,5 tys. zł  w 2014 r., 2 401,6 tys. zł  w 2015 r., 3324,5 tys. zł  w 2016 r. 
oraz 1 706,8 tys. zł  do 30 września 2017 r. 

W latach 2014-2016, ze środków własnych Gminy (poza środkami z opłat i kar 
środowiskowych)„ wydanych zostało łącznie 2 029,2 tys. zł, z czego w kolejnych 
latach odpowiednio: 22,5 tys. zł, 871,1 tys. zł  i 1 135,6 tys, zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 93-111, 75-80) 

Wydatki Gminy na realizację  zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, w kolejnych latach okresu objętego kontrolą  wyniosły odpowiednio: 
3544,5 tys. zł, 2 401,6 tys. zł, 3324,5 tys. zł  i 1 706,8 tys. zł, co stanowiło 
odpowiednio 57,2%, 45,7%, 53,9% i 24,7% całej puli środków, którymi 
w poszczególnych latach Gmina dysponowała. 

Głównymi przyczynami niewykorzystania posiadanych przez Gminę  środków z tytułu 
kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kolejnych latach były w szczególności: 
niewykorzystanie pełnej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów 
wykonania podłączeń  do kanalizacji sanitarnej, niższe koszty realizowanych zadań  
oraz przekazanie do PWiK niższych wkładów niż  planowano. 

Prezydent zaznaczył  przy tym, że kwota środków niewykorzystanych zostanie 
przeznaczona na cele przewidziane w POŚ  w latach następnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 93, 67-71) 

Pomimo tego, że w analizowanym okresie Gmina nie wykorzystała dostępnej 
puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono również  środki 

31 Pula środków rozumiana jako suma wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
I niewykorzystanych środków z lat ubiegłych 
32 Dane wg sprawozdań  z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g. 

10 



Ustalone 
nieprawidlowości 

własne z budżetu Gminy w kwotach: 22,5 łys, zł, w 2014 r., 871,4 tys. zł, w 2015 r. 
oraz 1 135,5 tys. z1 w roku 2016, 

Zdaniem Prezydenta, „Gmina na podstawie ustawy o finansach publicznych ,i innych 
ustaw może na szeroko rozumiane zadania z zakresu ochrony środowiska ponosić  
wydatki ze środków własnych nie tylko tych pochodzących z dochodów 
stanowiących wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. (...)". Poinformował  
również, że w Gminie Knurów występuje „skumulowana nadwyżka budżetowa" 
w której mieści się  także nadwyżka pochodząca z przedmiotowych opłat. Podkreślił, 
że środki te będą  wykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska 
sukcesywnie do potrzeb, zgodnie z założeniami budżetu na dany rok. 

(dowód: akta kontroli, str.93, 67-71) 

19. W kolejnych latach objętych kontrolą, występowały przypadki regulowania 
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (żarówno 
z wpływów z bieżącego roku jak i środków niewykorzystanych w latach poprzednich) 
wydatków przeznaczonych na cele inne niż  ochrona środowiska i gospodarka 
wodna, w łącznej kwocie co najmniej 3799,6 tys, zł, z czego: 3383,0 tys. zł  
przeznaczono na pokrycie wkładu pieniężnego wniesionego do kapitału 
zakładowego PVViK w Knurowie (w tym 2479,0 tys. zł  w 2014 r., 204,0 tys zł  
w 2016 r. oraz 700,0 tys. zł  do 30 września 2017 r.); 416,6 tys. zł  wykorzystano na 
wydatki niezwiązane z ochroną  środowiska w ramach inwestycji pn. „Rekonstrukcja 
terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną  i ul. 1-go Maja" (w 2016 r.). 
Ponadto, 10,4 tys. zł  wykorzystano na zapłacenie za odbiór przeterminowanych 
leków (w tym 5,0 tys. zł  w 2016 r. i 5,4 tys. zł  do 30 września 2017 r.), tj. na zadanie, 
związane z ochroną  środowiska, które jednak powinno być  sfinansowane z innych 
źródeł . 
Szczegółowy opis ww. wydatków, przedstawiono w następnym rozdziale. 

(dowód: akta kontroli, str. 112-119, 120, 121-309, 310, 311-410) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą  nieprawidłowość: 

Wartość  nadwyżki podlegającej przekazaniu na rzecz WFOŚiGW wyliczono 
z uwzględnieniem kwoty wyższej niż  wynikająca z dochodów uzyskanych z tytułu 
opłat i kar środowiskowych określonych w art. 402 ust. 4 - 6 POS. 

W załączniku nr ł  do sprawozdania OŚ-49 sporządzonego za rok 2016, do kwoty 
dochodów budżetu Gminy uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, o których mowa w ww. artykule (w kwocie 2 443,7 tys, zł) doliczono 
również  środki uzyskane z innych źródeł  (1,8 tys. zł), niewskazanych 
w przywołanym powyżej przepisie (środki te pochodziły z kar nałożonych na 
przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz Gminy za nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z umów dotyczących usług w zakresie ochrony wód 
I gospodarowania odpadami). 

Skutkiem takiego postępowania było wykazanie w przedmiotowym załączniku do 
sprawozdania wyższej kwoty dochodów uzyskanych przez gminę  w tym okresie 
z ww. źródeł, co jednak nie wpłynęło na pojawienie się  nadwyżki, którą  należałoby 
przekazać  na rzecz WFOŚIGW. 

Prezydent potwierdził, że kwota 1,8 tys. zł  nie pochodziła ze źródeł  wskazanych 
w art. 402 ust. 4 - 6. Zaznaczył  jednak, że wykazano ją  w sprawozdaniu OŚ-4g 
w pozycji „inne" (wiersz 7 sprawozdania), w związku z czym musiała zostać  również  
uwzględniona w podsumowaniu, tj. „Wpływy ogółem" (wiersz 2 sprawozdania), 

11 



Opis stanu 
faktycznego 

co jednocześnie skutkowało wykazaniem tej kwoty w załączniku do ww. 
sprawozdania w pozycji „Dochód budżetu gminy w2016 r." 

(dowód: akta kontroli, str. 411-423) 

NIK nie podziela stanowiska Prezydenta dotyczącego przyjętego w Gminie sposobu 
wyliczania wartości nadwyżki, ponieważ  zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
sprawozdania OŚ-4g za 2016 r. w pozycji „Dochód budżetu Gminy w 2016 r." 
należało wykazać  dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których 
mowa w art. 402 ust. 4-6 POŚ, a jak ustaliła kontrola, kwota 1,8 tys. zł  pochodziła 
z innych źródeł  niż  wskazane w przywołanym przepisie, 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność  jednostki w badanym obszarze. 

W okresie objętym kontrolą  Gmina zapewniła finansowanie zadań  z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczając na te cele zarówno środki 
pochodzące z tytułu opłat środowiskowych jak i własne, z budżetu Gminy. 

Z wyjątkiem roku 2016, wartość  nadwyżki należnej WFOŚiGW obliczano zgodnie 

z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do sprawozdania OŚ-4g. Niezależnie 

od tego, Gmina nie była obowiązana do jej przekazywania, ponieważ  w kolejnych 

latach objętych kontrolą, dochody uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, nie były większe niż  10-krotność  średniej krajowej dochodów z roku 
poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca Knurowa. 

Legalność, gospodarność  i efektywność  wydatkowania środków na zadania 
związane z ochroną  środowiska i gospodarką  wodną, w tym środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 

W uchwałach budżetowych Gminy na lata 2014-201733, Rada Miasta Knurów 

wyodrębniała wydatki na realizację  zadań  z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, wskazując również  wydatki mające swe źródło finansowania 

w środkach pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane 

działania były zgodne z Programem Ochrony Środowiska z 2004 r., Planem 
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategią  Rozwoju Gminy. W ww. dokumentach 

określono lata realizacji poszczególnych zadań, których kolejność  była 

dostosowywana do lokalnych potrzeb mieszkańców gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 424-454, 455-475, 476-503) 

Gmina realizowała zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
zgodnie z celami i kierunkami ochrony środowiska określonymi w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej, Strategii Rozwoju Gminy i w aktualnym do 2015 r. „Programie 

Ochrony Środowiska". 

(dowód: akta kontroli, str. 413-423, 476-503) 

Wydatkowanie środków na ochronę  środowiska i gospodarkę  wodną  (w tym 

środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) było zgodne 

z uchwałami budżetowymi oraz ustaleniami planów finansowych gminy. W latach 
2014, 2016 i 2017 dokonano zmian w uchwałach budżetowych w zakresie 

wydatków środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Do najważniejszych zmian należało: w roku 2014 zwiększenie wydatków o kwotę  
1 579,0 tys. z134  na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału 

33 Uchwała nr XLI/599113 z dnia 18 grudnia 2013 r., uchwała nr 111/37/14 z dnia 22 grudnia 2014 r., 

uchwała nr XV1/221/15 z dnia 17 grudnia 2015 r., uchwała nr XXVI/376/16 z dnia 21 grudnia 2016 r 

34 Uchwały dotyczące wkładu do PVViK zostały opisane w sekcji „Ustalone nieprawidłowości". 
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zakładowego spółki PWiK w Knurowie35, w roku 2016 zwiększenie wydatków 
o kwotę  190,0 tys. zł  na zadanie pn. „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy 
ul. Klasztorną  i ul 1 Maja"36, w roku 2017 zwiększenie wydatków o kwotę  
200,0 tys zł  na dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ochronę  
powietrza atmosferycznego37. Ponadto w roku 2016 r. nie zrealizowano 
zaplanowanego zadania pn. „Odwodnienia dla części obszarów zlewni cieku 
Knurówka położonych w rejonie ul. Koziełka w Knurowie". Powodem 
niezrealizowania ww. inwestycji był  przeciągający się  proces uzgodnienia projektu 
z powodu braku zgód właścicieli nieruchomości na zaproponowane rozwiązania. 

(dowód: akta kontroli, str. 424-454, 504-527, 528-535) 

W latach 2014-2017 (do 30 września) na zadania z zakresu ochrony -środowiska 
Gmina wydatkowała środki w łącznej kwocie 10977,4 tys. zł, z czego kwota 
8948,2 tys. zł  (tj. 82%) została wydatkowana z puli środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska a kwota 2 029,2 tys. zł  (18%) pochodziła 
ze środków własnych gminy. 

Z kwoty 8 948,2 tys. zł, środki w wysokości 8242,7 łys. zł  Gmina wydatkowała na 
zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a pozostałą  
część  w wysokości 705,5 łys. zł  Gmina wykorzystała na dotacje przeznaczone m.in. 
na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych oraz wymiany 
nieekologicznych źródeł  ciepła. 

(dowód: akta kontroli str. 93, 112-119) 

Zgodnie z zamierzeniem Gminy, środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska w łącznej wysokości 8 948,2 tys. zł  (w tym 3522,0 tys. zł  w 2014 r., 
1 530,5 tys. zł  w 2015 r., 2 188,9 tys. zł  w 2016 r. oraz 1706,8 tys. zł  w 2017 r.) 
zostały wydatkowane na: 

- przedsięwzięcia związane z ochroną  wód, tj. określone w art. 400a ust. 1 pkt 2 
POŚ  w łącznej kwocie 1 161,5 tys. zł, w tym m.in. na utrzymanie kanalizacji 
deszczowej, zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych, 
przebudowę  kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, budowę  kanalizacji sanitarnej 
„Farskie Pola" oraz odwodnienie części obszarów zlewni cieku Knurówka; 

- wspomaganie realizacji zadań  służących ochronie środowiska (art. 400a ust. 1 
pkt 5 POŚ) w kwocie 326 ,9 tys. zł, którą  przeznaczono na dotacje do kosztów 
wykonania przyłączy kanalizacyjnych; 

- przedsięwzięcia związane z gospodarką  odpadami (art. 400a ust. 1 pkt 8 POŚ) 
w kwocie 13,6 tys. zł, w tym 3,2 tys. z1 na usuwanie azbestu oraz 10 ,4 tys. zł  
na odbiór przeterminowanych leków (co opisano poniżej, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości"); 

- przedsięwzięcia związane z ochroną  powietrza (art. 400a ust. 1 pkt 21 POŚ) 
w kwocie 378,6 tys. zł, którą  przeznaczono na dotację  do wymiany nieekologicznych 
źródeł  ciepła; 

- przedsięwzięcia związane z ochroną  przyrody (art. 400a ust. 1 pkt 29 POŚ) 
w łącznej kwocie 3 679,3 tys. zł, w tym m.in. utrzymanie zieleńców, skwerów, 
parków, ciągów zieleni, zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka 
drzew, zagospodarowanie zieleni miejskiej, rekonstrukcje terenów zielonych 
(co opisano poniżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości"); 

35 Uchwala Rady Miasta Knurów nr XLVI/676/14 z dnia 11 czerwca 2014 r., 
36 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów nr 246/FB/16 z dnia 3 czerwca 2016 r. 
37 Uchwala Rady Miasta Knurów nr XXXVIII/522/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
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- edukację  ekologiczną  (art. 400a ust. 1 pkt 32 POS) w łącznej kwocie 
5,3 tys. zł, którą  przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych dla młodzieży 
i mieszkańców miasta oraz worki na śmieci wykorzystywane przez młodzież  szkolną  
w trakcie akcji sprzątania; 

- inne zadania służące ochronie środowiska (art. 400a ust. 1 pkt 42 POS) w łącznej 
kwocie 3383,0 tys. zł, którą  przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego 
do kapitału zakładowego PWiK (co opisano poniżej, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości"). 

(dowód: akta kontroli str. 93, 112-119, 896-897) 

Szczegółowym badaniem objęto wydatki w łącznej kwocie 5 051,4 tys. zł  (tj. 56,4% 
z łącznej kwoty 8 948,2 tys. zł) przeznaczone na: 

- odbiór przeterminowanych leków w kwocie 10,4 tys. zł  (art. 400a ust. 1 pkt 8 POS) 

- rekonstrukcję  parku przy ul. Ogana w kwocie 587,9 tys. zł  (art. 400a ust. 1 pkt 29 
FOS), 

- rekonstrukcję  terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną  a ul. 1 Maja w kwocie 
1 008,7 tys. zł  (art. 400a ust. 1 pkt 29 FOS), 

- zagospodarowanie ronda „Cztery pory roku" w kwocie 53,0 tys. zł  (art. 400a ust. 1 
pkt 29 FOS), 

- projekt zagospodarowania ronda im. Pilockiego w kwocie 3,1 tys. z1 (art. 400a 
ust. 1 pkt 29 FOS), 

- edukację  ekologiczną  w kwocie 5,3 tys, z1 (art. 400a ust. 1 pkt 32 POS) oraz 

- wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego PWiK w kwocie 
3383,0 tys. z1 (art. 400a ust. 1 pkt 42 FOS). 

Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że wydatki w łącznej kwocie 
3 810,0 tys. z1 zostały przeznaczone na zadanie niewymienione w art. 403 ust. 2 
POS, co szczegółowo opisano w sekcji „Ustalone nieprawidłowości". Dotyczyło to 
wydatków na odbiór przeterminowanych leków (10 ,4 tys. zł), dokapitalizowania 
PWiK (3 383,0 tys. zł) oraz części wydatków poniesionych w ramach inwestycji 
pn. „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną  i ul. 1-go Maja" 
(416,6 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 112-410, 896-897, 1031-1122) 

Gmina w 2016 roku uzyskała wpływ w wysokości 1,8 tys. z1 z tytułu kar 
naliczonych przedsiębiorcom świadczącym usługi na rzecz Gminy za nienależyte 
wykonanie obowiązków wynikających z zawartych umów w zakresie ochrony 
wód i gospodarowania odpadami, tj. z tytułu wpływów wymienionych w wierszu 
7 sprawozdania OŚ-4g za rok 2016. Uzyskane z tego tytułu środki (1,8 tys. zł) 
zostały włączone do łącznej puli środków do wykorzystania na zadania z zakresu 
ochrony środowiska w roku 2016 lub w latach następnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 75-85, 413-423) 

W wyniku wydatkowania w latach 2014-2017 środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (8 948 ,2 tys. zł), gmina uzyskała m.in. 
następujące efekty: 

- w ramach realizacji zadań  związanych z ochroną  wód (art. 400a ust. 1 pkt 2 POS), 
na bieżąco prowadzono czynności konserwacyjne miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej o długości ponad 20 km, wykonywano czyszczenie kanałów, studni 
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kanalizacyjnych itp., wykonywano zabiegi konserwacyjne istniejących 
cieków powierzchniowych oraz zapewniono bieżące utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych cieku Knurówka; 

- w ramach wspomagania realizacji zadań  służących ochronie środowiska (art. 400a 
ust. 1 pkt 5 POS) udzielono 263 dotacji do kosztów wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych, w wyniku czego ścieki bytowo—gospodarcze pochodzące 
z 263 posesji odprowadzane były do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczane 
w miejskiej oczyszczalni ścieków; 

- w ramach realizacji przedsięwzięć  związanych z gospodarką  odpadami (art. 400a 
ust. 1 pkt 8 FOS) zrealizowano zadanie pn. „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest z terenu miasta Knurów", co przyniosło efekt ekologiczny 
W postaci usunięcia 5,0 Mg odpadów w 2016 r. i 5,8 Mg odpadów w 2017 r. oraz 
zadanie pn. „Obsługa ośmiu pojemników na przeterminowane leki znajdujących się  
na terenie Knurowa", co skutkowało usunięciem i unieszkodliwieniem 1,16 Mg 
odpadów w 2016 r, oraz 1,33 Mg odpadów w 2017 r.; 

- w ramach realizacji przedsięwzięć  związanych z ochroną  powietrza (art. 400a 
ust. 1 pkt 21 POS) udzielono 141 dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł  
ciepła. Efektem ekologicznym była redukcja zanieczyszczeń  emitowanych do 
środowiska przez indywidualne paleniska domowe (szczególnie PN10, PN2,5 oraz 
002) oraz wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł  Energii; 

- w ramach realizacji przedsięwzięć  związanych z ochroną  przyrody (art. 400a ust. 1 
pkt 29 FOS) utrzymywano ok. 47 ha urządzonej zieleni miejskiej. Wykonywane 
czynności obejmowały m.in. utrzymanie zieleńców, skwerów, parków, ciągów 
zieleni, zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinkę  i przycinkę  drzew; 

- w ramach realizacji przedsięwzięć  związanych z edukacją  ekologiczną  (art. 400a 
ust. 1 pkt 32 POS), zakupiono 640 sztuk pozycji książkowych (dot. edukacji 
ekologicznej), które trafiły do dzieci i młodzieży oraz zakupiono i wyposażono 
uczniów w worki na odpady i rękawice w ramach ogólnopolskich kampanii 
„Sprzątanie świata" i „Dzień  ziemi". 

(dowód: akta kontroli str. 417-423) 

27. W okresie objętym kontrolą  NIK w Gminie udzielono łącznie 35 zamówień, 
w tym: w roku 2014 udzielono 6 zamówień  publicznych, w tym 5 postępowań  
było prowadzonych w trybie określonym w ustawie pzp, w 2015 r. udzielono 
12 zamówień, w tym 10 postępowań  było prowadzonych w trybie określonym 
w ustawie pzp, w 2016 r. udzielono łącznie 6 zamówień  publicznych, w tym 
4 postępowania były prowadzone w trybie określonym w ustawie pzp, a do 30 
września 2017 r. udzielono łącznie 11 zamówień  publicznych, w tym 5 postępowań  
było prowadzonych w trybie określonym w ustawie pzp. Badanie wytypowanych 
czterech zamówień  publicznych wykazało, że ich udzielenie nastąpiło w sposób 
zgodny z ustawą  pzp oraz wewnętrznymi regulacjami Urzędu. Badaniem objęto: 

postępowanie nr GKRiOS.271.2.11.2014 dotyczące obsługi pojemników 
do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków na kwotę  18,0 tys. zł; 
postępowanie nr ZP.271.2.5.2015 dotyczące zadania pn. „Zabiegi 
pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew" na kwotę  55,8 tys. zł  
(przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego jako część  zamówienia 
publicznego dotyczącego gospodarowania zielenią  w gminie), 
postępowanie nr GKRiOS,271.8.2015 dotyczące zadania pn. „Odbieranie 
z terenu Knurowa odpadów zawierających azbest pochodzący z demontażu 
pokryć  dachowych i elementów elewacji obiektów budowlanych stanowiących 
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własność  osób fizycznych oraz znajdujących się  w zasobach Gminy Knurów" 
na kwotę  15 tys, zł, 
postępowanie nr ZP.271.2.9.2017 dotyczące zadania pn. „Zagospodarowanie 
wyspy ronda „Cztery pory roku" i jego utrzymanie" na kwotę  56,9 tys. zł, 
postępowania nr ZP.271.2.23.2016 dot. zadania pn. „Rekonstrukcja terenu 
zielonego pomiędzy ul. Klaszłorną  i ul. 1 Maja na kwotę  942,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 333-367, 580-588) 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014-2017 (do 30 września) Gmina 
udzieliła łącznie 406 dotacji na cele związane z ochroną  środowiska i gospodarką  
wodną  (w łącznej kwocie 715,5 tys. zł) w tym 404 dotacje zostały udzielone 
ze środków pochodzących z opiat i kar za korzystanie ze środowiska (w łącznej 
kwocie 696,5 tys. zł). 
Dotacje z ww. środków były udzielane osobom fizycznym oraz wspólnotom 
mieszkaniowym na przedsięwzięcia związane z ochroną  powietrza, polegające na 
dofinansowaniu zakupu i wymiany źródeł  ciepła oraz na przedsięwzięcia związane 
z ochroną  wód, polegające na dofinansowaniu podłączeń  do sieci kanalizacji. 

W latach 2014-2017 (do 30 września) zawarto odpowiednio: 125, 39, 91 oraz 
8 umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych 
do nieruchomości (w kwotach: 164,8 tys. zł, 58,7 tys. zł, 95,6 tys. zł  oraz 7,8 tys. zł) 
oraz odpowiednio: 50, 23, 25 oraz 43 umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie 
zakupu ekologicznych urządzeń  grzewczych (w kwotach: 75,0 tys. zł, 33,8 tys. zł, 
38,5 tys. zł  oraz 231,3 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 424-458, 1141-1143, 1159-1160) 

Rada Miasta podjęła uchwałę  nr XLI/584/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
„w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej"38, w której określono: grupę  beneficjentów, szczegółowe kryteria wyboru 
inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposób jej rozliczania. Podjęta uchwała dotyczy zadań  wymienionych w art. 403 
ust. 2 ustawy POŚ. Uchwała oraz jej zmiany39  zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego49. 

Ponadto, Rada Miasta podjęła uchwały, w których wyraziła zgodę  na wniesienie 
wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego PWiK i objęcie w zamian 
udziałów41, co opisano szczegółowo w sekcji „Ustalone nieprawidłowości". 

(dowód: akta kontroli, str, 1123-1138, 1159-1160) 

38 Zwaną  dalej Uchwalą. 
38 Uchwala był a zmieniona uchwalą  Rady Miasta Knurów nr IV113/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. 
uchwałą  Rady Miasta Knurów nr XVI/204/15 z dnia 16 grudnia 2015 r., uchwalą  Rady Miasta Knurów 
nr XXIV/322/16 z dnia 21 września 2016 r. oraz uchwała Rady Miasta Knurów nr XXIX/388/17 z dnia 
15 lutego 2017 r. 

48 Dz.U. Woj. Śl. z 2013 r poz. 7771, Dz.U. Woj. Śl. z 2015 r poz. 3384, Dz.U. Woj. Śl. z 2015 r poz. 

7500, Dz.U. Woj. Śl. z 2016 r poz. 4876 i Dz.U. Woj. Śl. z 2017 r poz. 1107. 

41 Na podstawie uchwal Rady Miasta w latach 2014-2017 na wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK 
Gmina przeznaczyła kwotę  4 509,0 tys. z1 (w tym 2479,0 tys. z1 w 2014 r., 1 330,0 tys. w 2016 r. 
i 700,0 tys. z1 w 2017 r.), z czego kwota 1 126,0 tys. z1 (przekazana w 2016 r.) został a sfinansowana 
ze środków własnych gminy, niepochodzących z opiat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast 
3 383,0 tys. z1 pochodziło z puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
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W celu dokonania oceny poprawności udzielonych dofinansowań  w formie 

dotacji celowych, szczegółowo przebadano cztery umowy dotacji, udzielonych 

ze środków pochodzących z opłat i kar. Informacje w pkt 30-35 niniejszego 

wystąpienia zostały opracowane na podstawie analizy następujących umów dotacji: 

- umowa nr 49/GKRIOŚII/3153/2014 z dnia 27.08.2014 r. na kwotę  1,5 tys. zł  
dotycząca zakupu i montażu kotła gazowego, 

- umowa nr 17/GKRIOŚII/3153/2015 z dnia 23.07.2015 r. na kwotę  1,5 tys. zł  
dotycząca zakupu i montażu niskoemisyjnego kotła opalanego węglem, 

- umowa nr 35/GKRIOŚ/3153,1/2016 z dnia 24.10.2016 r. na kwotę  0,3 tys. zł  
dotycząca wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

- umowa nr 46/GKRIOŚII/3153/2017 z dnia 30.05.2017 r. na kwotę  5 ,5 tys. zł  
dotycząca zakupu i montażu niskoemisyjnego kotła opalanego węglem. 

Ww. dotacje udzielane były osobom fizycznym, tj. podmiotom wymienionym w art. 

403 ust. 4 ustawy POŚ. 

(dowód: akta kontroli, str. 1123-1138, 1159-1160) 

Udzielenie dotacji następowało na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą  
i dotowanymi. Określono w nich wysokość  dotacji, zakres rzeczowy zadania, 

termin wykorzystania dotacji (nie dłuższy niż  31 grudnia danego roku), a także 

termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. W umowach dotacji nie określano 

terminu zwrotu niewykorzystywanej części dotacji celowej, ze względu na to 

iż  wykorzystanie dotacji polegało na zapłacie za zrealizowanie zadania, na które 

dotacja była udzielona. 

(dowód: akta kontroli, str. 1159-1160) 

Dotacje udzielane na podstawie poddanych analizie umów udzielane były 

zgodnie z warunkami określonymi w ww. uchwale Rady Miasta Knurów „w sprawie 

określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym 

dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej". 

(dowód: akta kontroli str. 1123-1138, 1159-1160) 

Zgodnie z przedłożoną  dokumentacją  rozliczeniową, środki z dotacji udzielone 

na podstawie ww. umów zostały wykorzystane na cele związane z ochroną  
powietrza (zabudowa pieca gazowego oraz niskoemisyjnych kotłów opalanych 

węglem) oraz ochroną  wód (podłączenie budynku mieszkalnego do sieci kanalizacji 

sanitarnej). 

Poddane analizie dotacje rozliczone zostały terminowo i w prawidłowy sposób, 
zgodnie z warunkami określonymi w umowach. 

(dowód: akta kontroli str. 1159-1160) 

Na podstawie przeprowadzonego badania dokumentacji dotyczącej czterech 
umów dotacji, udzielonych ze środków pochodzących z opłat i kar (o których mowa 
w pkt 30 niniejszego wystąpienia stwierdzono, że zgodnie z postanowieniami 
ww. uchwały kontrola wykorzystania badanych dotacji przez Gminę  polegała na 
weryfikacji dokumentacji potwierdzających wykonanie zadania, tj. faktur VAT lub 
rachunków wystawionych przez wykonawców, pozwoleń  na budowę, opinii 
kominiarskich, protokołów odbioru prac końcowych, kart przekazania odpadów 
(w przypadku likwidacji starych kotłów), certyfikatów spełniania przez kotł y 
odpowiednich klas energetycznych (w przypadku kotłów opalanych paliwem stałym) 
oraz umów na odbiór ścieków. W przypadku badanych umów, w trzech przypadkach 
(umowy dotacji dotyczące zadań  z zakresu ochrony powietrza) pracownicy Urzędu 
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Ustalone 
nieprawidłowości 

dokonywali oględzin w terenie, a wyniki z przeprowadzanych oględzin zapisywane 
były w formie protokołów z oględzin, 

(dowód: akta kontroli str. 1123-1138, 1159-1160) 

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

W latach 2014-2017 (do 30 września) ze środków pochodzących z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska sfinansowano wymienione wydatki w łącznej kwocie 
3 810,0 tys. zł  (co stanowiło 42,6% tych środków), pomimo braku możliwości ich 
finansowania z tego rodzaju środków: 

1) W latach 2014-2017 Gmina wydatkowała kwotę  3 383,0 tys. zł  (w tym 
2 479,0 tys. zł  w 2014 r., 204,0 tys. w 2016 r. i 700,0 tys. zł  w 2017 r.) z puli środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na wkład pieniężny 
na pokrycie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Knurowie42, tj. na zadanie nie wymienione w art. 403 ust. 2 POS. 
Ww. kwoty zostały przekazane PWiK na podstawie uchwał  Rady Miasta, 
w których Rada wyraziła zgodę  na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie 
kapitału zakładowego PWiK i objęcie w zamian udziałów43. 

Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że uchwały, na podstawie których Rada 
Miasta podjęła decyzje o dokapitalizowaniu PWiK, zostały podjęte na wniosek 
Prezydenta, po przeanalizowaniu ich treści na posiedzeniach Komisji Rady i były 
zgodne z ustawą  o samorządzie gminnym i uchwałą  Rady Miasta w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta44, 

Z kolei Prezydent Miasta wyjaśnił, że powyższe przedsięwzięcia realizowane 
z udziałem środków gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 
wynikają  z zasady zrównoważonego rozwoju i są  zgodne z polityką  ochrony 
środowiska oraz wpisują  się  w zadania własne gminy, o których mowa w art. 403 
ust. 2 ustawy POS w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 jako przedsięwzięcia związane 
z ochrona wód. Ponadto Prezydent dodał: „Przekazywanie aportów pieniężnych jest 
jedyną  możliwością  przekazania środków na przebudowę  sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej ponieważ  sieć  ta jest własnością  PWiK sp. z o.o. tj. Spółki ze 100% 
udziałem gminy Knurów. Różna struktura własności nie może wpływać  na 
wykonywanie zadań  z zakresu ochrony środowiska. Gdyby zadania te realizował  
np. zakład budżetowy to byłoby to finansowane w ramach gminy. Wybór formy 
organizacyjno-prawnej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej określony 
w art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej należy do organu stanowiącego gminy 
I nie powinien wpływać  na sposób finansowania tych zadań. Trzeba mieć  na uwadze 
także, że w odmiennym stanie prawnym w 2007 roku Rada Miasta Knurów podjęła 
uchwałę, w której ustalono zadania służące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej. Jednym z nich było obejmowanie udziałów w spółkach, których statutowym 
przedmiotem działalności jest ochrona środowiska i gospodarka wodno-ściekowa". 

(dowód: akta kontroli, str. 70-71, 1031-1112, 1146) 

42 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, ul. Szpitalna 11, zwane dalej 
„PWiK", którego jedynym wspólnikiem jest Miasto Knurów. 
43 Na podstawie uchwał  Rady Miasta w latach 2014-2017 na wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK 
Gmina przeznaczyła kwotę  4 509 000 z1 (w tym 2 479 000 z! w 2014 r., 1 330 000 w 2016 r. 
i 700 000 zł  w 2017 r.), z czego kwota 1 126 000 zł  (przekazana w 2016 r.) została sfinansowana ze 
środków własnych gminy, niepochodzących z opiat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast 
3 383 000 zł  pochodziło z puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
44 Uchwała Rady Miasta nr XXIV/378/12 z 25 października 2012 r. 
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NIK zauważa, że gmina, jako udziałowiec może dokapitalizować  spółkę, czyli 
zwiększyć  jej kapitał  zakładowy. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego 
samorządowych spółek prawa handlowego stanowią  w budżecie jednostki 
samorządu terytorialnego wydatki majątkowe (§ 6010) i tworzą  jej finansowy 
majątek trwały. Brak jest podstaw prawnych do dokapitalizowania spółki środkami 
pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ad. 212 
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych45  podlegają  
szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
w roku budżetowym. 

2) Gmina wydatkowała kwotę  co najmniej 416,6 tys. zł  na zadania niezwiązane 
z ochroną  środowiska, w ramach inwestycji pn. „Rekonstrukcja terenu zielonego 
pomiędzy ul. Klasztorną  i ul. 1-go Maja", tj. m.in.: dostawa i montaż  urządzeń  
"siłowni" NEW AGE FIT — 43,4 tys. zł, wykonanie podbudowy placu do ćwiczeń  — 
6,9 tys. zł, wykonanie nawierzchni placu do ćwiczeń  — 21,9 tys. zł  oraz budowa 
skateparku — 344,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 112-119, 310, 311-410) 

Zdaniem Skarbnika Miasta, wszystkie ww. wydatki mieszczą  się  w katalogu celów 
związanych z realizacją  zadań  dotyczących ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Jak wyjaśnił, „Zgodnie z art. 3 pkt 13 IPOŚ], przez ochronę  środowiska 
rozumie się  podjęcie lub zaniechanie działań  umożliwiających zachowanie lub 
przywrócenie równowagi przyrodniczej, (...)" co w szczególności polega na „(...) 
racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowania zasobami środowiska, 
zgodnie z zasadą  zrównoważonego rozwoju". Skarbnik zwrócił  przy tym uwagę  na 
treść  punktu 50 ww. przepisu, zgodnie z którym przez „(...) zrównoważony rozwój 
rozumie się  także rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań  politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych, w celu możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno wspóttrwającego pokolenia jak i przyszłych pokoleń". Skarbnik podkreślił, 
że wykonane inwestycje wpisują  się  „(...) w racjonalne kształtowanie środowiska, 
zgodnie z zasadą  zrównoważonego rozwoju", w związku z czym służą  zarówno 
ochronie środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 13 POŚ  „(...) i wyczerpują  dyspozycje 
art. 400a ust. 1 pkt 5, 29, 31, 42". 

(dowód: akta kontroli, str. 1161-1166) 

Tłumacząc przyczyny sfinansowania części wydatków poniesionych w ramach 
powyżej wymienionej inwestycji ze środków pochodzących z opłat środowiskowych, 
Prezydent przywołał  wyjaśnienia Skarbnika, wyjaśniając ponadto, że „Z definicji 
ustawy o ochronie przyrody tereny zieleni to — tereny urządzone wraz 
z infrastrukturą  techniczną  i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte 
roślinnością, pełniące funkcje publiczne. W ramach [wykonanych — uzupełnienie 
NIK] zadań  nastąpiła rekonstrukcja i powstało nowe zagospodarowanie terenów 
zielonych, odpowiadające współczesnym wymaganiom mieszkańców oraz mające 
pozytywne znaczenie dla profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach, na których 
występują  przekroczenia standardów jakości powietrza". Wskazał  również, 
ze „Realizacja zadań  służących ochronie środowiska w tym profilaktyce 
zdrowotnej mieszkańców a zwłaszcza dzieci, przebiegała z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, o których mowa w dokumencie z II Konferencji w Rio de 
Janeiro w czerwcu 1992 i dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 
25 września 2015 r: Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego 

45 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. 
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Ocena cząstkowa 

rozwoju 2030 (dokument zamieszczony na stronie Ministerstwa Środowiska) oraz 
poszanowaniem istniejących zasobów środowiska naturalnego". 

(dowód: akta kontroli, str. 1167-1172) 

Zdaniem NIK wykonanie na obszarze przedmiotowego terenu urządzenia „siłowni" 
bądź  skateparku, których budowa/odtworzenie - jakkolwiek istotne z punktu 
widzenia mieszkańców - nie zostało wymienione w katalogu zadań  możliwych 
do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat środowiskowych. 

3) W latach 2016-2017 Gmina wydatkowała kwotę  10,4 tys. zł  (w tym 5,0 tys. z1 
w 2016 r. i 5,4 tys, zł  w 2017 r.) z puli środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, na odbiór przeterminowanych leków, tj. na zadanie 
niewymienione w art. 403 ust. 2 oraz art. 400a ust. 1 POŚ, na podstawie umowy 
zawartej z Pogotowiem Sanitarno-Epidemiologicznym „NOWISTA" S.C. z siedzibą  
w Bielsku-Białej, na wykonanie usługi polegającej na obsłudze ośmiu pojemników 
znajdujących się  w aptekach zlokalizowanych na terenie Knurowa i przeznaczonych 
do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków. 

Prezydent Miasta wyjaśnił: „Art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska określa zakres finansowania ochrony środowiska, W punkcie 
8 znajdują  się  przedsięwzięcia związane z gospodarką  odpadami. Zapisy art. 400a 
ust. 1 ustawy nie wyłączają  odpadów komunalnych. W związku z tym uznano, 
ze obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków mieści się  
w ww. przedsięwzięciach, a jej finansowanie z puli środków pochodzących z tytułu 
opłat i kar, nie będzie sprzeczne z ustawą'. 

(dowód: akta kontroli, str. 70, 1114-1122) 

Zdaniem NIK, zadanie to powinno być  finansowane z opłat pobieranych od 
mieszkańców za gospodarkę  odpadami komunalnymi. Mając na względzie fakt, ze: 

niewykorzystane lub przeterminowane leki zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów46  
zaliczają  się  do grupy odpadów komunalnych (grupa 20), 

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w grninach47, tworzone przez gminy punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych zapewniać  powinny przyjmowanie m.in. przeterminowanych 
leków i chemikaliów, 
stwierdzić  należy, że zadania obejmujące zbieranie i zagospodarowanie tego 
rodzaju odpadów, zaliczają  się  do zadań, o których mowa w art. 6r ust, 2 pkt 2 
ww. ustawy, których koszty gmina powinna pokrywać  wyłącznie z opłat pobieranych 
od mieszkańców, Finansowanie w całości lub części tego rodzaju zadań  ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi naruszenie 
przytoczonych przepisów ustawy. 

NIK ocenia negatywnie działalność  Gminy w ww. obszarze. Środki pochodzące 
z wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 
3810,0 tys. zł  (co stanowiło 42,6% wszystkich wydatkowanych środków) 
przeznaczono na zadania niewymienione w art. 403 ust. 2 POS. 

46  Dz,U. z 2014 r. poz. 1923. 
47  Dz. U. z 2017 r., poz. 1289. 
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Sposób ewidencjonowania w księgach rachunkowych dochodów 
pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także sporządzanie 
sprawozdawczości statystycznej w zakresie gospodarowania dochodkńi 
pochodzącymi z opiat i kar środowiskowych 

Opis stanu 36. Ewidencja księgowa prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację  
faktycznego źródeł  dochodów Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, w tym 

dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Stosowany zakładowy plan kont, opisujący rodzaje dochodów i wydatków według 
klasyfikacji budżetowej oraz zadań  wyszczególnionych w budżecie i w planie 
finansowym Urzędu, umożliwiał  ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia 
sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy z tytułu opłat i kar 
środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 528-535, 646-649, 896-897) 

37. Na podstawie badania 16 dowodów księgowych, dokumentujących wszystkie 
dochody Gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskane 
w latach 2014-2017 w łącznej kwocie 10 153,0 tys. zł  ustalono, że dochody 
te ewidencjonowane były na koncie 900 „Dochody budżetu" zgodnie z klasyfikacją  
budżetową: dział  900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział  
90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska", § 0690 „Wpływy z różnych dochodów — opłaty z tytułu 
korzystania ze środowiska", tj. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł  
zagranicznych48. 

Zbadane dochody zostały uzyskane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w łącznej kwocie 
10 136,9 tys. zł), od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
z tytułu kar administracyjnych za przekroczenie lub naruszenie warunków 
korzystania ze środowiska (w kwocie 9,4 tys. z1) oraz od osoby fizycznej z tytułu 
opłaty za wycinkę  drzew określoną  w decyzji Prezydenta (6,7 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 646-649, 896-897, 898-994) 

38, Ewidencja księgowa Gminy od 2010 r. prowadzona była elektronicznie 
w programie komputerowym49, który pozwalał  na prowadzenie ewidencji 
w rozbudowanej szczegółowości i umożliwiał  identyfikację  dochodów i wydatków 
budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, w tym dochodów z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska, tj. wskazanych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy 
POŚ. Wydatki te byty księgowane w dziale 900 rozdziale 90019 §4300 (wydatki 
bieżące) lub §6010 (wydatki inwestycyjne), z oznaczeniem „GKRIOŚ". 

(dowód: akta kontroli, str. 646-649, 896-897) 

39. Na podstawie badania 15 dowodów księgowych59, dokumentujących wydatki 
Urzędu poniesione na zadania związane z ochroną  środowiska (sfinansowane 

48 Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, ze zm., zwanym dalej „rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie 
szczególowej klasyfikacji dochodów i wydatków". 
48 Program pn. Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego „KSAT-
20001" 
88 Do zbadania wybrano najwyższe kwotowo wydatki bieżące (§4300) zaksięgowane w latach 
2014-2017: po cztery dowody księgowe z lata 2014-2016i trzy z 2011 r. 



z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w łącznej kwocie 
552,9 tys zł, ustalono, że zostały one ujęte w ewidencji księgowej zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów i wydatków. 

Objęte badaniem wydatki zostały poniesione na podstawie umów zawartych przez 
Gminę  i dotyczyły m.in. zabiegów konserwacyjnych na istniejących ciekach 
powierzchniowych, zagospodarowania zieleni miejskiej, przycinki drzew czy 
utrzymania kanalizacji deszczowej. We wszystkich przypadkach wykonanie prac 
zostało potwierdzone protokołem odbioru robót i zapłacone z rachunku bankowego 
Urzędu w terminach określonych na fakturze. 

(dowód: akta kontroli, str. 646-649, 896-897, 995-1019) 

Sprawozdania OŚ-4g wraz z załącznikami nr 1 sporządzono zgodnie 
z ewidencją  księgową, a wykazane w nich wartości wpływów środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jak również  wydatków 
na ochronę  środowiska i gospodarkę  wodną  odpowiadały zapisom w ewidencji 
księgowej oraz pozostałej dokumentacji będącej w dyspozycji Gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 75-85, 1150) 

Sprawozdania OŚ-4g wraz z załącznikami nr 1 za lata 2014-2016 zostały 

przekazane przez Gminę  do Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚiGW 
w terminach określonych w przepisach prawa51, 

(dowód: akta kontroli, str. 1020-1030) 

Uwagi i wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń  

NIK ocenia pozytywnie działalność  Gminy w ww. obszarze. 

Ewidencja księgowa Gminy prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację  
źródeł  dochodów Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków 
sfinansowanych z tych środków,  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń  kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli52, wnosi o: 

Wydatkowanie środków pochodzących z opiat środowiskowych 
wyłącznie na cele i zadania określone w art. 403 ust. 2 i 400a ust. 1 POŚ. 

Obliczanie wartości nadwyżki na rzecz WFOŚIGW w sposób określony 
w załączniku nr 1 do sprawozdania OŚ-4g. 

Podjęcie działań  mających na celu opracowanie Programu Ochrony 

Środowiska oraz sporządzanie co dwa lata raportów z wykonania tego 
Programu. 

V. Pozosta,}0 informacje i pouczenia 

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

51 Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g za 2016 r. został  przekazany do WFOŚiGW w dniu 

17 sierpnia 2017 r., tj. 1 dzień  po obowiązującym terminie, jednak zostało to wcześniej uzgodnione 

telefonicznie i wynikało z konieczności uzgodnienia danych zawartych w sprawozdaniu. 

52 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwanej dalej „ustawą° NIK". 
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Ustalone 

Ocena cząstkowa 



Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 Katowicach, 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę  o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni 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. 

Katowice, dnia 21 grudnia 2017 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
Michał  Kapek 

GL specjalista kontroli państwowej 

iK:TOR 
Najwyższej Iziby troIj 

I {, 11 i (V 



URZAD I i 

n 
ul. dr. Floriara 

44-190 Knać.A.; 

Knurów, dnia 17.01.2018 r. 

FB.033. 9).2018 

Pan 
Piotr Miklis 
Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Katowicach 
ul. Powstańców 29 
40 — 039 Katowice 

Na podstawie art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli niniejszym wnoszę  umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia 
pokontrolnego znak LKA.410.027.04.2017 z kontroli P/17/050 „Finansowanie 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez powiaty i gminy w okresie od 
1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli NIK". 

Zastrzeżenia dotyczą  następujących sformułowań , uwag, ocen i wniosków 
zawartych w przedmiotowym wystąpieniu: 

1) pkt II „Ocena kontrolowanej działalności" 
NIK ocenia negatywnie działalność  Gminy w obszarze finansowania ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej ze środków finansowych pochodzących z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
„Negatywną  ocenę  ogólną  uzasadniają  stwierdzone nieprawidłowości, 
polegające na sfinansowaniu w latach 2014-2017 (do 30 września) 
z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatków Gminy 
w łącznej wysokości 3.810,0 tys. zł  (co stanowiło 42,6% wszystkich 
wydatków z tego tytułu) na zadania niewymienione w art. 403 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

Wydatki te dotyczyły: 
- wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie w kwocie 3.383,0 tys. zł." 

„W ocenie NIK, stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują, że 
wprowadzony w Urzędzie system kontroli zarządczej (o której mowa w 
przepisach w art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych), nie zapewnił  efektywnej, terminowej i skutecznej realizacji 
zadań  Gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej ze środków finansowych pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska". 



2) w pkt III ,,Opis ustalonego stanu faktycznego" 
„W kolejnych latach objętych kontrolą, występowały przypadki regulowania 
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
(zarówno z wpływów z bieżącego roku jak i środków niewykorzystanych w 
latach poprzednich) wydatków przeznaczonych na cele inne niż  ochrona 
środowiska i gospodarka wodna, w łącznej kwocie co najmniej 3.799,6 tys. 
zł, z czego: 3.383,0 tys. zł  przeznaczono na pokrycie wkładu pieniężnego 
wniesionego do kapitału zakładowego PWiK w Knurowie (w tym 2.479,0 tys. 
zł  w 2014 r., 204,0 tys. zł  w 2016 r. oraz 700,0 tys. zł  do 30 września 2017 r.). 

- inne zadania służące ochronie środowiska (art. 400a ust. 1 pkt 42 POŚ) w łącznej 
kwocie 3.383,0 tys, zł, którą  przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do 
kapitału zakładowego PWiK (co opisano poniżej, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości"). 
- wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego PWiK w kwocie 3.383,0 
tys. zł  (art. 400a ust. 1 pkt 42 POŚ). 

„Dotyczyło to wydatków w łącznej kwocie 3.810,0 tys. zł  zostały 
przeznaczone na zadanie niewymienione w art. 403 ust. 2 POŚ  co 
szczegółowo opisano w sekcji o „ustalone nieprawidłowości". Dotyczyło to 
wydatków (...) dokapitalizowania PWiK (3.383,0 tys zł) 

„W latach 2014-2017 Gmina wydatkowała kwotę  3.383,0 tys. zł  (w tym 
2.479,0 tys. zł  w 2014 r., 204,0 tys. zł  w 2016 r. i 700,0 tys. zł  w 2017 r.) z puli 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na wkład 
pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z oo. w Knurowie, tj. na zadanie nie wymienione w art. 403 
ust. 2 POŚ. 

Ww. kwoty zostały przekazane PWiK na podstawie uchwał  Rady Miasta, 
w których Rada wyraziła zgodę  na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie 
kapitału zakładowego PWiK i objęcie w zamian udziałów. 
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że uchwały, na podstawie których Rada 
Miasta podjęła decyzję  o dokapitalizowaniu PWiK, zostały podjęte na wniosek 
Prezydenta, po przeanalizowaniu ich treści na posiedzeniach Komisji Rady i były 
zgodne z ustawą  o samorządzie gminnym i uchwałą  Rady Miasta w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta. 
Z kolei Prezydent Miasta wyjaśnił, że powyższe przedsięwzięcia realizowane z 
udziałem środków gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 
wynikają  z zasady zrównoważonego rozwoju i są  zgodne z polityką  ochrony 
środowiska oraz wpisują  się  w zadania własne gminy, o których mowa w art. 
403 ust. 2 ustawy POŚ  w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 jako przedsięwzięcia 
związane z ochroną  wód. Ponadto Prezydent dodał: „Przekazywanie aportów 
pieniężnych jest jedyną  możliwością  przekazania środków na przebudowę  sieci 
wodociągowo- kanalizacyjnej ponieważ  siec ta jest własnością  PWiK Sp, z o.o., tj. 
Spółki ze 100% udziałem gminy Knurów. Różna struktura własności nie może 
wpływać  na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska. 
Gdyby zadania te realizował  np. zakład budżetowy to byłoby to finansowanie w 
ramach gminy. Wybór formy organizacyjno-prawnej w zakresie gospodarki wodno- 



kanalizacyjnej określony w art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej należy do 
organu stanowiącego gminy i nie powinien wpływać  na sposób finansowania tych 
zadań. Trzeba mieć  na uwadze także, że w odmiennym stanie prawnym 
w 2007 roku Rada Miasta Knurów podjęła uchwałę , w której ustalono zadania 
służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Jednym z nich było 
obejmowanie udziałów w spółkach, których statutowym przedmiotem działalności 
jest ochrona środowiska i gospodarka wodno—ściekowa". 
NIK zauważa, że gmina, jako udziałowiec może dokapitalizować  spółkę, czyli 
zwiększyć  jej kapitał  zakładowy. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego 
samorządowych spółek prawa handlowego stanowią  w budżecie jednostki 
samorządu terytorialnego wydatki majątkowe (§ 6010) i tworzą  jej finansowy 
majątek trwały. Brak jest podstaw prawnych do dokapitalizowania spółki środkami 
pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z art. 212 
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlegają  
szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 
roku budżetowym. 

d) Ocena cząstkowa 
„NIK ocenia negatywnie działalność  gminy w w/w obszarze. Środki 
pochodzące z wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 
w wysokości 3.810,0 tys zł  (co stanowiło 42,6% wszystkich wydatkowanych 
środków) przeznaczono na zadania niewymienione w art, 403 ust. 2 POŚ". 

Kontrolowany zgłasza następujące zastrzeżenia:  

Powyższe sformułowania, uwagi, oceny i wnioski są  wynikiem błędnej 
wykładni przez Najwyższą  Izbę  Kontroli przepisów dotyczących finansowania 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dopuszczalnych form prawnych 
realizacji przez gminę  przedsięwzięć  z zakresu użyteczności publicznej. Nie sposób 
zgodzić  się  ze stanowiskiem, jakoby gmina Knurów nienależycie poniosła wydatki 
na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej poprzez dokonanie 
wydatku nieokreślonego w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami), zwanej 
dalej p.o.ś. 

Pojęcie ochrony środowiska ma bardzo różny i szeroki zakres znaczeniowy. 
Dlatego ustawodawca w art. 400a p.o.ś. zdecydował  się  na kazuistyczne 
wymienienie działań, które mogą  być  podejmowane w związku z realizacją  ochrony 
środowiska, a zarazem dofinansowane jako zadania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Art. 400a ust. 1 pkt 2), 5), 38) p.o.ś. wskazuje, że 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia 
związane m. in. z ochroną  wód, wspomaganiem realizacji zadań  modernizacyjnych 
i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, a także współfinansowaniem 
projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań  realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. 
Zadania te zostały w art. 403 ust. 2 p.o.ś. określone jako zadania własne gminy. 
Kwestionowane przez Najwyższą  Izbę  Kontroli środki wydane przez gminę  Knurów 
z całą  pewnością  zaliczają  się  do przedmiotowego zakresu określonego w 



powyższych przepisach. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę  oraz zbiorowe 
odprowadzanie ścieków mieści się  w zakresie zadania określonego w art. 400a ust. 
1 pkt 2), związanego z ochroną  wód. W punkcie 5, a także w punkcie 38 zasadnym 
jest zakwalifikowanie zadań  przebudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na 
terenie miasta Knurowa podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 
w jednoznaczny sposób przyczynia się  do poprawy jakości życia mieszkańców oraz 
wpisuje się  w podstawową  zasadę  zrównoważonego rozwoju. Pojęcie 
„zrównoważonego rozwoju" zostało przez ustawodawcę  zdefiniowane na gruncie 
przepisów o ochronie środowiska w art. 3 pkt 50, gdzie czytamy, że: 
„zrównoważony rozwój - rozumie się  przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w 
którym następuje proces integrowania działań  politycznych, gospodarczych i 
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń," Przebudowa sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnych w efekcie prowadzi do podniesienia jakości wody 
spożywanej przez mieszkańców, zmniejszenia zanieczyszczeń  wód i gruntów, a 
poprzez naprawę  ubytków sieci ułatwia kontrolę  nad przepływem wody, 
minimalizuje ponoszone straty czy występowanie przyszłych awarii, dlatego też  bez 
wątpienia słuszne jest zaklasyfikowanie tych zadań  jako wspomaganie realizacji 
zadań  modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska. 

Zarzut Najwyższej Izby Kontroli opierał  się  również  na stwierdzeniu, że wkład 
pieniężny (finansowy) do spółki prowadzącej działalność  w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej nie jest bezpośrednio wskazany w art. 400a p.o.ś, a co za tym 
idzie, jest to nieprawidłowo dokonany wydatek w zakresie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. Z tym stwierdzeniem nie sposób się  zgodzić, ponieważ  art. 
400a p.o.ś  wskazuje jedynie cele oraz zadania, które są  finansowane z zakresu 
ochrony środowiska, zaś  forma przekazania środków finansowych na te zadania 
opisana jest w art. 403 ust. 3 p.o.ś. Przepis ten czyni wyraźne odesłanie do 
przepisów odrębnych, a więc wskazuje, iż  uregulowanie kwestii formy 
przekazywania środków finansowych na gruncie ustawy p.o.ś. nie jest konieczne z 
uwagi na zawarcie tych regulacji w sposób kompletny w innych przepisach. Należy 
zwrócić  uwagę, iż  wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w 
zamian za objęcie udziałów jest właśnie formą  przekazania środków finansowych, 
która jest wymieniono bezpośrednio w ustawie o finansach publicznych jako jedna 
z form wydatków ponoszonych w jednostkach samorządu terytorialnego. Przepis 
art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zwanej dalej u.f.p., określa wydatki 
majątkowe j.s.t., do których zalicza się  m. in. wydatki na zakup i objęcie akcji i 
udziałów oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Wskazany art. 236 u.f.p. jest odpowiednikiem wydatków na płaszczyźnie 
samorządowej w stosunku do art. 124 u.f.p., który mówi o systematyce wydatkach 
budżetu państwa in genere. Również  tam znajdziemy wyszczególnienie jako jedną  
z form wydatków majątkowych — wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że 
zgodnie z uwagami poczynionymi powyżej, Gmina Knurów realizuje cele z art. 



400a p.o.ś., zaś  forma przekazywania środków finansowych na ich dofinansowanie 
spełnia wymagania ustalone art. 403 ust. 3 p.o.ś, gdyż  jest zgodna z zapisami 
ustawy o finansach publicznych. 

Istotne argumenty na poparcie powyższego stanowiska płyną  z porównania 
regulacji dotyczącej realizacji zadań  ochrony środowiska przez jednostki 
samorządu terytorialnego z regulacją  dotyczącą  Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej NFOŚiGW. Dokonanie poniższej 
analizy porównawczej jest uprawnione, w szczególności z uwagi na tożsamość  
zadań  z zakresu ochrony środowiska, które na mocy art. 400a ma realizować  
zarówno NFOŚiGW, jak i j.s.t. Zacząć  należy od zestawienia ze sobą  
następujących przepisów: art. 403 ust. 2 p.o.ś. stanowi o zadaniach gminy w 
zakresie finansowania ochrony środowiska, zaś  art. 400b p.o.ś, jest jego 
odpowiednikiem w stosunku do NFOŚiGW. Drugim przykładem jest analogiczne 
uregulowanie kwestii dopuszczalnych form przekazywania środków finansowych na 
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jak wywodzono 
powyżej, na gruncie art. 403 ust. 3 p.o.ś. w zw. z art. 236 u.f.p. dopuszczalne jest 
wydatkowanie przez gminę  środków poprzez obejmowanie udziałów i akcji oraz 
wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego. W przypadku NFOŚiGW 
możliwość  taka została natomiast wyrażona w art. 411 ust. 6a p.o.ś., którego treść  
brzmi: „Narodowy Fundusz może obejmować  lub nabywać  udziały lub akcje w 
spółkach oraz nabywać  obligacje emitowane przez inne podmioty niż  Skarb 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, za zgodą  ministra właściwego do 
spraw środowiska i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest 
to związane z rozwojem przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska." 
Uzupełnieniem tej regulacji jest art. 411a, który w sposób szczegółowy reguluje 
zasady nabywania udziałów i akcji przez NFOŚiGW. 

Przedstawione zabiegi porównawcze mają  na celu wskazanie, iż  intencją  
ustawodawcy, było dopuszczenie możliwości finansowania zadań  z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez wniesienie wkładów do spółek 
prawa handlowego. Na potwierdzenie tego, można przytoczyć  treść  uzasadnienia 
do projektu ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym zmian w 
ustawie p.o.ś., na mocy której wprowadzono przepis art. 411 ust. 6a (druk sejmowy 
nr 1844 Sejm IV kadencji): „wprowadzona zmiana w ustawie — Prawo ochrony 
środowiska dotycząca nabywania i obejmowania przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej akcji i udziałów w spółkach prawa 
handlowego będzie rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia ochrony 
środowiska i umożliwi dalszy rozwój przedsięwzięć  związanych z ochroną  
środowiska i gospodarką  wodną;" W innym zaś  miejscu tego uzasadnienia możemy 
przeczytać, że: „proponuje się  wprowadzenie zmian w niektórych przepisach 
odrębnych ustaw; konieczność  wprowadzenia tych zmian wynika z faktu, iż  
przepisy te zawierają  unormowania z zakresu finansów publicznych; zachodzi 
potrzeba dostosowania tych regulacji do nowych rozwiązań  zaproponowanych w 
projekcie ustawy o finansach publicznych;" 

W opozycji do ustaleń  poczynionych powyżej może zostać  podniesiony 
argument wskazujący, iż  w przypadku NFOśiGW dopuszczalność  obejmowania lub 
nabywania udziałów lub akcji w spółkach w stosunku do realizacji zadań  ochrony 



środowiska wynika wprost z konkretnego przepisu prawa, zaś  jeśli chodzi o gminę, 

nie zostało to wprost wyrażone. Powyższy argument również  nie jest zasadny, gdyż  
z treści art. 29 ust. 1 u.f.p, wynika, iż  państwowy fundusz celowy jest tworzony na 

podstawie odrębnej ustawy. Oznacza to, że wszelka regulacja dotycząca zakresu 

działania, tworzenia i funkcjonowania funduszu celowego musi zostać  ujęta w 

osobnej ustawie. Dlatego też, ustawa p.o.ś. w szczegółowy sposób reguluje 

wszystkie kwestie związane z NFOŚiGW, w tym również  dopuszczalne formy 

przekazania środków na finansowanie zadań  ochrony środowiska. Z oczywistych 

względów ustawa p.o.ś. nie musiała, a nawet nie powinna zawierać  regulacji 

powtarzających przepisy ustawy o finansach publicznych. 

Dalszym argumentem popierającym stanowisko Gminy Knurów jest również  
fakt dokonania nowelizacji niektórych przepisów ustawy p.o.ś. w 2010 roku. Na 

szczególną  uwagę  zasługuje art. 403 p.o.ś, w którym dodano wówczas ust, 3-8 

traktujące o dopuszczeniu kolejnej możliwości finansowania ochrony środowiska w 

postaci udzielania dotacji celowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, 

osobom prawnym czy przedsiębiorcom — podmiotom niezaliczonym do sektora 

finansów publicznych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie 

ustawy — Prawo ochrony środowiska: „Przedmiotowy projekt ustawy przyjmuje 

założenie, że podstawowym aktem normatywnym określającym sposób 

finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z 

opłat i kar środowiskowych, gromadzonych w budżetach powiatów oraz w 

budżetach gmin jest ustawa o finansach publicznych, określana jako „przepisy 

odrębne" w dodawanym art. 403 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony środowiska. 

Natomiast uregulowania zawarte w dodawanych przepisach art. 403 ust. 4-8 

ustawy — Prawo ochrony środowiska" statuują  nowy instrument prawno-finansowy 

na gruncie tej ustawy. Celem nowych uregulowań, jest zapewnienie powiatom i 

gminom możliwości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 

zakresie określonym wart. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 

38-42, przez udzielenie z budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego 

dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w 

szczególności osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym 

lub przedsiębiorcom."Na gruncie przepisów ustawy o finansach publicznych nie jest 

możliwe udzielanie dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat i kar 

środowiskowych bezpośrednio osobom fizycznym. W związku zaś  z tym, że 

zastosowanie mają  odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych, 

konieczne było znowelizowanie ustawy p.o.ś. w tym zakresie." 

Istotne jest, ze w mieście Knurów zadania z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę  wykonuje Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie, spółka ze 100 % udziałem gminy. 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi powyżej, zadania wykonywane przez spółkę, 

stanowią  realizację  zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jak 

wynika zaś  z art. 403 ust. 3 p.o.ś. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, odbywa się  w trybie określonym w przepisach odrębnych. W 

przedmiotowej sprawie należy się  odnieść  również  do przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 827), 

zwanej dalej u.g.k., gdzie art. 4 reguluje kwestię  wyboru sposobu i form gospodarki 



komunalnej. Z jego dyspozycji wynika, że to organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego postanawia o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki 

komunalnej. Wybór sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej oznacza, przede 

wszystkim, decyzję  co do wykonania określonego zadania samorządowego we 

własnym zakresie lub zlecenie go na zewnątrz. Konsekwencją  decyzji o wykonaniu 

zadania we własnym zakresie jest skorzystanie z kolejnej kompetencji 

przewidzianej w art. 4 ust. 1 pkt 1 u.g.k., polegającej na wyborze formy 

prowadzenia gospodarki komunalnej. Elastyczny wybór formy jego realizacji jest 

dopuszczalny w sferze użyteczności publicznej, a z taką  mamy do czynienia w 

sytuacji ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W sytuacji zadania, które 

przynależy do użyteczności publicznej, samorząd działa w warunkach 

domniemania prawa do jego realizacji, w ramach szerszego zakresu 

dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych, do których niewątpliwie przynależą: 

spółki kapitałowe prawa handlowego, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, 

samorządowy zakład budżetowy, jednostka budżetowa, spółdzielnia socjalna. 

Zgodnie zaś  z art. 9 ust. 1 u.g.k. jednostki samorządu terytorialnego mogą  tworzyć  
spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  lub spółki akcyjne, a także mogą  
przystępować  do takich spółek. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie jest 

podmiotem, któremu zostały powierzone zadania ze sfery użyteczności publicznej, 

dlatego też  gmina poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych do kapitału 

zakładowego spółki, przekazuje ww. środki na wykonywanie zadań  z zakresu 

ochrony środowiska. Wybór formy organizacyjno-prawnej w zakresie gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej nie powinien mieć  wpływu na możliwość  finansowanie tych 

zadań  ze środków finansowych pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska. Na potwierdzenie powyższego należy przytoczyć  wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2015 r. (sygn. akt II OSK 2974/13), w którym 

Sąd stwierdził, ze „Nie budzi wątpliwości, że jedną  z komunalnych jednostek 

organizacyjnych są  gminne osoby prawne czyli np. komunalne spółki kapitałowe. 

Pojęcie „komunalnej spółki kapitałowej" obejmuje także spółkę  utworzoną  w formie 

uchwały rady gminy dla realizacji wyszczególnionych w niej zadań  użyteczności 

publicznej w zakresie gospodarki komunalnej, jeżeli wszystkie udziały (akcje) 

stanowią  mienie jednostki samorządu terytorialnego lub co najmniej 50 % 

udziałów." 

Warto wskazać, iż  wydatki na objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie były, zgodnie z procedurą  
uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zamieszczane w 

projektach uchwał  budżetowych, następnie zaś  po ich podjęciu, przedstawiane 
organom nadzoru, jakimi są: wojewoda oraz w zakresie gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego, właściwe Regionalne Izby Obrachunkowe. 

Zarówno uchwały budżetowe, jak i uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z O.O. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów, nigdy 

nie zostały zakwestionowane w trybie opiniowania przez RIO, ani też  w trybie 

stwierdzenia ich nieważności z uwagi na sprzeczność  z obowiązującym prawem. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), do wyłącznej 



właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta. Warunek podjęcia 

stosownej uchwały w tym zakresie w każdym przypadku wniesienia wkładu 

pieniężnego do kapitału zakładowego przedmiotowej spółki, został  spełniony, a co 

więcej organy nadzoru tych uchwał  nie zakwestionowały. Należy zaznaczyć, że w 

uchwale dat. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału 

zakładowego PVViK sp. z o.o., w sposób wyraźny zostało wskazane, iż  wydatki na 

sfinansowanie wkładu pieniężnego zostaną  pokryte ze środków zabezpieczonych w 

budżecie gminy w Dziale 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

Rozdział  90019 — Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska, Paragraf 6010 — Wydatki na zakup i objęcie akcji, 

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 

statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, a w związku z 

uznaniem uchwały za prawidłową  i zgodną  z przepisami prawa, trudno jest 

zrozumieć  podważanie legalności wydatkowania ww. środków pieniężnych na rzecz 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Najwyższą  Izbę  Kontroli. 

Dodatkowo, informujemy, iż  w odpowiedzi na zarzuty wyrażone w 

przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym, Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o. sporządziło zestawienie celów, na które zostały przeznaczone 

środki otrzymane na podwyższenie kapitału zakładowego. Pismo zawierające toi 

zestawienie przekazuję  w załączeniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę  o uwzględnienie wniesionych 

zastrzeżeń  i dokonanie odpowiednich zmian w przedmiotowym wystąpieniu 

pokontrolnym. 
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NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
Komisja Rozstrzygająca 

KPK-KP0.443.022.2018 Warszawa, dnia 4 kwietnia 2018 r. 

UCHWAŁA 

Zespól Orzekający 

Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli 

w składzie: 

Przewodniczący: Sławomir Poniewierka — doradca prawny 
w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego, 

Członkowie: Dariusz Bojanowski — doradca prawny 
w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego, 

Janusz Maj — doradca prawny, 
w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego, 

przy udziale protokolanta: Magdaleny Krukowskiej — specjalisty 
w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego, 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu jawnym w dniu 22 lutego 2018 r., w trybie art. 61a ust. 5 i 6 oraz art. 61 

ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524), zastrzeżenia 

zgłoszonego przez Prezydenta Miasta Knurów do wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

(Nr LKA.410.027.04.2017), sporządzonego w związku z przeprowadzoną  w Urzędzie Miasta Knurów kontrolą  

pn. „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez gminy i powiaty": 

uwzględnił  zastrzeżenie w części — i w związku z tym w treści Wystąpienia pokontrolnego: 

. a) na str. 3 w wierszu 13 od góry po wyrazie: „nieprawidłowości" wstawił  przecinek i wprowadził  po nim 

fragment w brzmieniu: „z wyłączeniem opisanej w tiret pierwszym,", 

na str: 7 w wierszu 13 od dołu po w wyrazach: „Zdaniem NIK," wprowadził  fragment w brzmieniu: 

„wyłączywszy kwestię  wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego PWiK,", 

na str. 8 w wierszu 17 od dołu w miejsce wyrazu: „wydatkowaniu" wprowadził  wyrazy: „przypadki 

wydatkowania". 



UZASADNIENIE 

Najwyższa Izba Kontroli — Delegatura NIK w Katowicach przeprowadziła w Urzędzie Miasta Knurów (dalej: 

Urząd) kontrolę  dotyczącą  finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez gminy i powiaty. Ustalony 

w toku kontroli stan faktyczny oraz ocena skontrolowanej działalności zostały zawarte w wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia .21 grudnia 2017 r. (Nr LKA.410.027.04.2017), do którego w piśmie z dnia 17 stycznia 

2018 r. Prezydent Miasta Knurów (dalej: Prezydent) zgłosił  jedno zastrzeżenie. 

Zastrzeżenie dotyczyło przywołanej w ocenach: ogólnej i cząstkowej nieprawidłowości polegającej na 

sfinansowaniu z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatku na zadanie niewymienione 

w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,. W wystąpieniu pokontrolnym NIK 

stwierdziła , że w latach 2014-2017 Gmina wydatkowała kwotę  3383,0 tys. zł  (w tym 2 479,0 tys. zł  w 2014 r., 

204,0 tys. zł  w 2016 r. i 700,0 tys. z1 w 2017, r.) z puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska, na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w KnuroWie2, tj. na zadanie niewymienione w art. 403 ust. 2 POŚ. Ww. kwoty zostały przekazane PWiK 

na podstawie uchwał  Rady Miasta, w których Rada wyraziła zgodę  na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie 

kapitału zakładowego PWiK i objęcie w zamian udziałów3. Z powyższą  nieprawidłowością  związany jest wniosek 

pokontrolny nr 1 o „Wydatkowanie środków pochodzących z opłat środowiskowych wyłącznie na cele i zadania 

określone w art. 403 ust. 2 i 400a ust. 1 POŚ". Opisana wyżej nieprawidłowość  stanowiła także element 

uzasadnienia oceny, zgodnie z którą  stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują, że wprowadzony 

w Urzędzie system kontroli zarządczej (o której mowa w przepisach w art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych4), nie zapewnił  efektywnej, terminowej i skutecznej realizacji zadań  Gminy 

w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków finansowych pochodzących z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska (str. 2-3, 7-8, 18-19 i 22 wystąpienia pokontrolnego). 

W zastrzeżeniu Prezydent podniósł, że w jego ocenie środki wydane przez Gminę  Knurów na pokrycie kapitału 

zakładowego PWiK mieszczą  się  w katalogu zadań  zdefiniowanym w ad. 400a ust. 1 pkt 2, 5 i 38 oraz art. 403 

ust. 2 POŚ. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę  oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi bowiem zadanie 

związane z ochroną  wód i wpisuje się  w zasadę  zrównoważonego rozwoju, zdefiniowaną  w art. 3 pkt 50 ww. 

regulacji. Zdaniem Prezydenta art. 400a POŚ  wskazuje cele i zadania, które są  finansowane z zakresu ochrony 

środowiska, a forma przekazania tych środków opisana jest w art. 403 ust. 3 ustawy, który odsyła do odrębnych 

przepisów wskazując, że uregulowanie kwestii formy przekazywania środków finansowych nie jest konieczne 

z uwagi na zawarcie tych regulacji w innych przepisach. Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego 

1  Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. —dalej: POŚ. 

2 Dalej: PWiK. 
3Na podstawie uchwał  Rady Miasta w latach 2014-2017 na wniesienie wkł adu pieniężnego do PWiK Gmina przeznaczyła 

kwotę  4 509000 z! (w tym 2479000 zł  w 2014 r., 1 330 000w 2016 r. i 700 000 zlw 2017 r.), z czego kwota 1 126 000 zł  

(przekazana w 2016 r.) została sfinansowana ze środków własnych gminy, niepochodzących z opiat i kar za korzystanie 

ze środowiska, natomiast 3 383 000 zł  pochodziło z puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska. 
4 Dz. U. z 2017 r., poz. 2077— dalej: ufp. 
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spółki w zamian za objęcie udziałów jest formą  przekazania środków finansowych, wymienioną  w art. 236 ust. 4 

oraz w art. 124 ufp. Tym samym — zdaniem Prezydenta — Gmina Knurów realizowała cele określone w art. 400a 

ustawy POŚ, a forma przekazywania środków finansowych na ich dofinansowanie spełniała wymagania 

określone w art. 403 ust. 3 tej ustawy, gdyż  była zgodna z przepisami ufp. 

Ponadto Prezydent wskazał, że w mieście Knurów zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę  wykonuje PWiK, tj. spółka ze 100% udziałem Gminy, a zadania wykonywane 

przez PWiK stanowią  realizację  zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 4 

ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnejs, to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

postanawia o wyborze sposobu prowadzenia i forrn gospodarki komunalnej, co oznacza możliwość  podjęcia 

decyzji co do wykonania określonego zadnia samorządowego we własnym zakresie lub zlecenia go na zewnątrz. 

Artykuł  4 ust. 1 pkt 1 ugk pozwał a na wybór formy prowadzenia gospodarki komunalnej, natomiast zgodnie 

z art 9 ust. 1 tej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą  tworzyć  spółki z ograniczoną  

odpowiedzialnością  lub spółki akcyjne i przystępować  do takich spółek. PWiK jest podmiotem, któremu zostały 

powierzone zadania ze sfery użyteczności' publicznej, dlatego też  gmina poprzez wnoszenie wkładów 

pieniężnych do kapitału zakładowego spółki, przekazywała te środki na wykonywanie zadań  z zakresu ochrony 

środowiska. Zgłaszający zastrzeżenie podniósł  także, że z treści art. 411 ust. 6a POŚ, przewidującego możliwość  

obejmowania lub nabywania przez NFOŚiGW, za zgodą  ministra właściwego do spraw środowiska i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem przemysłu i usług w zakresie 

ochrony środowiska, udziałów lub akcji w spółkach wynika, że intencją  ustawodawcy było dopuszczenie 

możliwości finansowania zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w takiej formie. 

Reasumując, Prezydent stwierdził, że wybór formy organizacyjno-prawnej w zakresie gospodarki wodno-

kanalizacyjnej nie powinien mieć  wpływu na możliwość  finansowania tych zadań  ze środków pochodzących 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwrócił  przy tym uwagę, iż  wydatki na objęcie udziałów w PWiK były 

zamieszczane w projektach uchwał  budżetowych i przedstawiane organom nadzoru: wojewodzie oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej6  i nie zostały przez nich zakwestionowane, pomimo jednoznacznego 

wskazania, że wydatki te zostaną  pokryte ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Kwestionując wpływ opisanej wyżej nieprawidłowości na funkcjonowanie w Urzędzie systemu kontroli zarządczej 

Prezydent podniósł, że stanowisko NIK w tym zakresie jest wynikiem błędnej wykładni przepisów dotyczących 

finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dopuszczalnych form prawnych realizacji przez 

gminę  przedsięwzięć  z zakresu użyteczności publicznej. 

Zespół  Orzekający uwzględnił  zastrzeżenie w części. 

Zgodnie z art. 403 ust. 2 POŚ  do zadań  własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie 

określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42w wysokości nie mniejszej niż  kwota 

wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, 

pomniejszona o nadwyżkę  z tytułu tych dochodów przekazywaną  do wojewódzkich funduszy. Finansowanie 

Dz. U. z 2017 r. poz. 827— dalej: ugk. 
6 Dalej: RIO. 
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ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań  własnych gminy odbywa się  w - trybie określonym 

w odrębnych przepisach, może też  polegać  na udzielaniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów inwestycji gminnych osób prawnych. Katalog zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

które mogą  być  finansowane na podstawie ww. przepisów, zawarty został  w art. 400a POŚ. 

W zastrzeżeniu Prezydent podniósł, że w jego ocenie środki wydane przez Gminę  Knurów na pokrycie kapitału 

zakładowego PWiK mieściły się  w katalogu zadań  zdefiniowanym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5 i 38. Przywołane 

przepisy stanowią  że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: przedsięwzięcia 

związane z ochroną  wód (pkt 2), wspomaganie realizacji zadań  modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 

ochronie środowiska (pkt 5), przedsięwzięcia związane z gospodarką  odpadami (pkt 8). W uzasadnieniu 

zgłaszający zastrzeżenie wskazał, że cel, na który zostały przeznaczone ww. środki (przebudowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej), związany był  z ochroną  wód i środowiska, a forma ich przekazania (wkład 

pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego PWiK) miała umocowanie w przepisach ufp. 

W ocenie Zespołu Orzekającego powyższe stanowisko nie jest trafne. Pomijając fakt, że zawarty w art. 400a 

POŚ  katalog zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie przewiduje możliwości wniesienia 

wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki komunalnej, należy zauważyć, że z istoty rzeczy, 

wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej nie ma bezpośredniego związku z ochroną  środowiska 

i gospodarki wodnej. Celem wniesienia wkładu pieniężnego do spółki jest bowiem wyłącznie pokrycie lub 

podwyższenie jej kapitału zakładowego. Nie ma przy tym znaczenia, że intencją  wspólnika, jak miało to miejsce 

w analizowanym przypadku, było docelowe wykorzystanie przekazanych środków na działania związane 

z szeroko rozumianą  ochroną  środowiska. Zgodnie bowiem z dyspozycją  art. 158 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych7  przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. 

Oznacza to, że z chwilą  wniesienia wkładów do spółki stają  się  one jej własnością  a dysponowanie nimi może 

odbywać  się  tylko przez organ mający kompetencje prowadzenia spraw i reprezentacji, tj. zarząd8. W kontekście 

wyżej przywołanych przepisów nie można zgodzić  się  z poglądem, że celem przekazania wkładu pieniężnego do 

PWiK mogło być  sfinansowanie przebudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Niezależnie bowiem od faktu, że 

taka intencja wyrażona została w kolejnych uchwałach Rady Miasta Knurów w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesieniu wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego PWiK w Knurowie i objęcia w zamian udziałów, przepisy 

ksh jednoznacznie określają  że wyłącznym celem wniesienia wkładu do spółki kapitałowej jest pokrycie lub 

podwyższenie jej kapitału zakładowego. To, na jakie cele dokapitalizowana spółka ostatecznie przeznaczy 

wkłady, nie ma znaczenia z punktu widzenia dyspozycji art. 400a POŚ. Z tych względów chybiony jest także 

argument uzasadniający umocowanie zakwestionowanego przez NIK działania w przepisach ufp, jak i upatrujący 

taką  możliwość  w treści art. 411 ust. 6a POŚ. W omawianej sprawie nie jest bowiem kwestią  sporną  że jednostki 

samorządu terytorialnego mają  prawo ponosić  wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Problem dotyczy natomiast niedopuszczalności finansowania tych wydatków w ramach działań  wskazanych 

7 Dz. U. z2017 r. poz. 1577, ze zm. —dalej: ksh. 
8 Vide: Andrzej Kidyba Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Wolters Kluweł  2015. 
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wart. 403 ust. 2 POŚ. Powyższa konstatacja nie wyklucza jednocześnie możliwości udzielenia spółce PWiK 

wsparcia finansowego na realizację  przez ten podmiot wymienionych w ww przepisie działań  związanych 

z ochroną  środowiska i gospodarką  wodną. Zgodnie z dyspozycją  art. 403 ust. 4 POŚ, finansowanie' ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej może bowiem polegać  także na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 

lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Zespół  Orzekający z oczywistych względów nie kwestionuje także domniemania legalności aktów prawa 

miejscowego w oparciu, o które dokonano zakwestionowanych w wystąpieniu pokontrolnym wydatków. 

Powyższe nie stoi jednak w sprzeczności z możliwością  dokonania przez NIK oceny zawartych w nich rozwiązań  

pod kątem ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. W tym miejscu warto jedynie zauważyć, że 

z orzeczeń  judykatury wynika, że domniemanie legalności aktów prawa miejscowego nie jest równoznaczne 

z przyjęciem bezwzględnej poprawności zawartych w nich rozwiązań. Przykładowo, w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. I OSK 953/08 wyrażono pogląd, że w sytuacji 

kolizji pomiędzy powszechnie obowiązującym przepisem prawa rangi ustawowej, a przepisem prawa 

hierarchicznie niższego rzędu, organ władzy publicznej obowiązany jest stosować  powszechnie obowiązujący 

przepis ustawy i to bez potrzeby uprzedniej eliminacji z obrotu prawnego wadliwego podustawowego aktu. W tym 

kontekście argument Prezydenta, że Wydatki na objęcie udziałów w PVVIK były zamieszczane w projektach 

uchwał  budżetowych i przedstawiane organom nadzoru: wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, nie 

stanowi negatywnej przesłanki do przeprowadzenia przez NIK kontroli tych wydatków pod kątem ich zgodności 

z POŚ. 

Zespół  Orzekający stanął  jednocześnie na stanowisku, że wystąpienie wyżej omówionej nieprawidłowości samo 

w sobie nie przesądza o niewłaściwym funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w Urzędzie. Zgodnie z art. 68 

ufp kontrolę  zarządczą  w jednostkach sektora finansów publicznych9  stanoWi ogół  działań  podejmowanych dla 

zapewnienia realizacji celów i zadań  w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zaś  jej 

celem jest m.in. zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Skoro 

jednym z celów kontroli zarządczej jest zapewnienie zgodności funkcjonowania jsfp z przepisami prawa, to jego 

realizacja wymaga wdrożenia stosownych mechanizmów pozwalających na kontrolę  i weryfikację  

podejmowanych w tych podmiotach czynności pod kątem ich zgodności z przepisami prawa (tak powszechnie 

obowiązującymi jak i wewnętrznymi). W analizowanym przypadku NIK nie wykazała, że w sprawie kwalifikacji 

wydatków dotyczących wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego PWiK, mechanizmy te 

nie zostały zastosowane. Z wyjaśnień  Prezydenta i argumentacji podniesionej w zastrzeżeniu wynika, że 

zakwestionowana przez NIK decyzja została poprzedzona stosownymi analizami prawnymi i poddana kontroli 

RIO i wojewody, zatem została podjęta świadomie i w przekonaniu, iż  jest zgodna zobowiązującym stanem 

prawnym. Powyższe stanowisko nie zostało skorygowane przez Prezydenta także w toku kontroli NIK — 

zgłaszający zastrzeżenia uważa bowiem, że to interpretacja przepisów POŚ  dokonana przez kontrolerów jest 

g Dalej: jsfp. 
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wadliwa. Z powyższego wynika zatem, że powstanie nieprawidłowości nie było efektem wadliwego 

funkcjonowania kontroli zarządczej (taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku wykazania, że kwestionowana 

decyzja nie podlegała jakiejkolwiek weryfikacji i kontroli pod względem jej zgodności z przepisami), lecz przyjęcia 

błędnej, zdaniem NIK, interpretacji przepisów POŚ. Z tych względów Zespół  Orzekający uznał, że wyżej opisany 

przypadek nie może stanowić  uzasadnienia negatywnej oceny funkcjonowania w Urzędzie systemu kontroli 

zarządczej. Powyższa konstatacja nie zmienia faktu, że negatywna ocena dotycząca funkcjonowania w Urzędzie 

systemu kontroli zarządczej oparta została także na pozostałych, wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym 

nieprawidłowościach, do których nie zostały zgłoszone zastrzeżenia, a co za tym idzie, nie były one przedmiotem 

analizy Zespołu Orzekającego. Z tych względów Zespół  Orzekający nie znalazł  podstaw do zmiany ww. oceny co 

do meritum i ograniczył  się  do jej korekty w zakresie odpowiadającym powyższemu rozstrzygnięciu. 

Z powyższych względów Zespół  Orzekający rozstrzygnął  jak w sentencji uchwały. 

Od uchwały odwołanie nie przysługuje. 

6 


