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1. I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli 

Zakres kontroli 

Wykorzystanie środków dla projektu pn. „Odbudowa koryta 

rzeki Bładnica w km 0+000-9+500 (odcinkowo na łącznej 

długości 3,0 km) w m. Skoczów, Międzyświeć, Bładnice gm. 

Skoczów i w m. Ustroń gm. Ustroń (131/2013)” zrealizowanego 

na podstawie umowy nr 805.14.1.131.2014 o dofinansowanie 

ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach 

Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. 

Jednostka kontrolowana Województwo Śląskie 

Kierownik jednostki  

kontrolowanej 

Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego od 1 

grudnia 2014 r. 

Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym 

kontrolą: 

Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa od 21 stycznia 

2013 r. do 1 grudnia 2014 r. 

Okres objęty kontrolą 

Od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu 

realizacji projektu. 

Zespół kontrolerów i nr upoważnienia 

Dawid Słupik - inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji 

i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

(kierownik zespołu kontrolerów) 

Upoważnienie nr 90/2015 z 7 października 2015 r. 

Tomasz Bukalski -  inspektor wojewódzki w Wydziale 

Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Katowicach. 

Upoważnienie nr 91/2015 z 7 października 2015 r 

Podstawa prawna  

przeprowadzenia kontroli 

1) art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

885 ze zm.),  

2) art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),  

3) § 6 umowy o finansowanie nr 805.14.1.131.2014 z dnia 6 

sierpnia 2014 r. 

Termin kontroli Od 12 do 23 października 2015 r. 

 

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności 

Ocena ogólna Pozytywna 

Komórka wykonująca zadania z Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: 



zakresu objętego kontrolą  Wydział Terenów Wiejskich, 

 Wydział Finansowy. 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach: 

 Dział Zamówień Publicznych i Umów, 

 Dział Melioracji i Infrastruktury Technicznej, 

 Dział Finansowo-Księgowy. 

 

Ustalenia stanowiące podstawę do 

oceny 

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów 

objętych kontrolą. 

 

Beneficjent poprawnie przeprowadził postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z programem 

inwestycji. 

Zakończenie rzeczowe zadania nastąpiło w terminie 

określonym w § 3 umowy o dofinansowanie ze środków 

dotacji celowej budżetu państwa.  

Dokumentacja projektu jest kompletna i znajduje się 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz w 

Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Katowicach. 

Dokumentacja finansowo-księgowa prowadzona była 

w sposób przejrzysty. 

Osoby odpowiedzialne za 

wykonywania zadań z danego zakresu 

kontroli w przypadku stwierdzonych 

nieprawidłowości 

Nie dotyczy 

 

III. Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, 

na których zostały oparte. 

A. Obszar kontroli: Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych 

Ocena cząstkowa danego obszaru Pozytywna 

Komórka wykonująca zadania z 

obszaru objętego kontrolą 

Dział Zamówień Publicznych i Umów Śląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 

Ustalenia stanowiące podstawę do 

oceny 

W ramach realizacji projektu objętego wnioskiem 

o dofinansowanie beneficjent przeprowadził postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

Prawidłowo określono tryb i rodzaj przedmiotowego 



zamówienia. 

Wartość zamówienia oszacowano w sposób nienaruszający 

przepisów ustawy. 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono stosownie do 

wymogów art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała 

elementy wyszczególnione w art. 36 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasad 

uczciwej konkurencji. 

Opis przedmiotu zamówienia sporządzono w sposób 

nieutrudniający uczciwej konkurencji. 

Kontrolujący stwierdzili, iż Zamawiający zażądał od 

wykonawców złożenia wraz z ofertą parafowanego wzoru 

umowy oraz złożenie w formularzu ofertowym oświadczeń 

o:  

 akceptacji warunków określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ, zobowiązaniu się do 

zawarcia umowy (zgodnie z załączonym do SIWZ 

wzorem umowy i złożoną ofertą) w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 zapoznaniu  się z warunkami terenowymi,  

 uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

 wykonaniu robót z należytą starannością, zgodnie z 

przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, 

wydanymi decyzjami i pozwoleniami, zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami 

oraz sztuką budowlaną, 

 uwzględnieniu w wycenie ofertowej - w kosztach 

ogólnych warunków dodatkowych  określonych w   

punkcie   III   SIWZ. 

Żądanie zaparafowanego wzoru umowy oraz 

przedmiotowych oświadczeń nie wywołuje skutków 

prawnych w postaci utraty uprawnień do wnoszenia środków 

ochrony prawnej przez wykonawców. Ponadto sam fakt 

złożenia oferty równoznaczny jest z akceptacją przez 

wykonawców warunków wskazanych w SIWZ. Powyższe 

żądania zamawiającego należy uznać za nadmierne 

i bezprzedmiotowe, jednakże niewpływające na wynik 

postępowania. 



Zamawiający nie naruszył przepisów ustawy w zakresie 

wykluczania wykonawców. 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą 

ofertę, która spełniała wymogi określone w SIWZ. 

Zamawiający dokonał zawiadomienia o wyborze oferty w 

sposób prawidłowy. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 

stosownie do wymogów art. 95 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

W wyniku postępowania Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach reprezentowany przez Mariusza 

Olszówkę – zastępca dyrektora ds. Administracji i Zamówień 

Publicznych terminowo zawarł, 3 października 2013 r., 

umowę nr I/416/2013/OBB na realizację przedmiotowego 

projektu z wykonawcą – Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WOLIMEX z siedzibą 

w Limanowej oraz Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL z 

siedzibą w Żywcu.  Zgodnie z umową wartość zadania 

ustalono na kwotę 2.780.319,50 zł brutto z terminem 

wykonania 36 miesięcy. 

Nie stwierdzono wprowadzenia niedopuszczalnych zmian w 

zawartej umowie. 

W przedmiotowym postępowaniu świadczenie wykonawcy 

zawarte w umowie było tożsame ze złożoną ofertą, 

specyfikacją techniczną istotnych warunków zamówienia 

oraz ogłoszeniem o zamówieniu. 

Osoby odpowiedzialne za 

wykonywania zadań z danego 

zakresu kontroli w przypadku 

stwierdzonych nieprawidłowości 

Nie dotyczy 

 

B. Obszar kontroli: Realizacja rzeczowa projektu 

Ocena cząstkowa danego obszaru Pozytywna 

Komórka wykonująca zadania z 

obszaru objętego kontrolą 

Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

Dział Melioracji i Infrastruktury Technicznej Śląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 

Ustalenia stanowiące podstawę do Zgodnie z programem inwestycji zakres rzeczowy projektu 



oceny obejmował, na lata 2013-2017, trzy kategorie działań: 

 opracowanie dokumentacji technicznej, 

 roboty montażowo-budowlane, 

 regulację stanu prawnego gruntów. 

Przedmiotowa kontrola dotyczyła działań w zakresie robót 

montażowo-budowlanych, które obejmowały: 

 odbudowę żłobu kamienno-betonowego, 

 wykonanie umocnień z płyt ażurowych, 

 wykonanie narzutu kamiennego, 

 odbudowę progów, 

 budowę bystrz kamiennych, 

 modernizacja przejazdów w bród. 

Inwestycja realizowana była na podstawie:  

 pozwolenia na budowę nr 24/12, wydanego przez 

Wojewodę Śląskiego 16 marca 2012 r., 

 pozwolenia wodnoprawnego WS.6341.00099.2013, 

wydanego przez Starostę Cieszyńskiego 29 sierpnia 

2013 r. 

Na podstawie oględzin przeprowadzonych na miejscu 

realizacji projektu w dniu 21 października 2015 r. 

sporządzono protokół podpisany przez kontrolujących oraz 

Dariusza Wójtowicza – zastępcy dyrektora ds. technicznych 

Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Katowicach. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych 

potwierdzono zgodność wykonanego zakresu robót 

z zakresem rzeczowym określonym w programie inwestycji. 

Zakończenie rzeczowe zadania nastąpiło w terminie 

określonym w § 3 umowy o dofinansowanie ze środków 

dotacji celowej budżetu państwa, tj. do 31 grudnia 2014 r. 

Osoby odpowiedzialne za 

wykonywania zadań z danego 

zakresu kontroli w przypadku 

stwierdzonych nieprawidłowości 

Nie dotyczy 

 

C. Obszar kontroli: Realizacja finansowa projektu 

Ocena cząstkowa danego obszaru Pozytywna 

Komórka wykonująca zadania z 

obszaru objętego kontrolą 

Wydział Finansowy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 



Dział Finansowo-Księgowy Śląskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Katowicach 

Ustalenia stanowiące podstawę do 

oceny 

Beneficjent, tj. Samorząd Województwa Śląskiego prowadził 

wyodrębnioną ewidencję księgową w zakresie wpływu 

środków z dotacji – konto 90105 – Dochody budżetowe, która 

pozwala na identyfikację otrzymanych z dotacji środków. 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Katowicach, będący jednostką beneficjenta, prowadził 

wyodrębnioną ewidencję wydatków dokonywanych 

z otrzymanej dotacji, na kontach: 

 011-02-02 Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej 

– Bielsko-Biała; 

 080-01-0189 Inwestycje (środki trwałe w budowie) – 

zadanie Bładnica odbudowa cieku, gm. Ustroń, 

Skoczów –górna Wisła. 

Po zakończeniu realizacji zadania zmodernizowany 

przedmiot wprowadzony został do ewidencji środków 

trwałych dokumentem MO nr 1/2015 z 8 stycznia 2015 r. o 

wartości całkowitej 2 940 779,02 zł. 

Kontrola potwierdziła, iż wydatki poniesione przez 

beneficjenta na realizację projektu są zgodne ze złożonym 

przez beneficjenta rozliczeniem dotacji i zostały poniesione 

w terminie wskazanym w § 3 umowy o dofinansowanie. 

Faktury dokumentujące poniesione wydatki na realizację 

projektu posiadają opis zgodny z postanowieniami § 6 

umowy o dofinansowanie, a należności były regulowane w 

terminie. 

Dokumentacja finansowo-księgowa prowadzona była 

w sposób przejrzysty. Beneficjent terminowo przekazał 

rozliczenie dotacji. 

Osoby odpowiedzialne za 

wykonywania zadań z danego 

zakresu kontroli w przypadku 

stwierdzonych nieprawidłowości 

Nie dotyczy 

 

2. IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne 

Mając na uwadze powyższe oceny oraz to, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych. 

 

3. V. Pouczenie 



Nie dotyczy 

 

 

Podpis kierownika jednostki 

kontrolującej 

 

 

 

 

 

 

 


