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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Umowa o dopłatę nr: 801.2.25.2020/FRPA z 27 lipca 2020 r.

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-32 Katowice
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1. I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli

Wykorzystanie środków dla zadania realizowanego na 
podstawie umowy nr 801.2.25.2020/FRPA z 27 lipca 
2020 r. w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Jednostka kontrolowana
Gmina Konopiska
ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska

Okres objęty kontrolą od 1 kwietnia 2020 r. do dnia przeprowadzenia kontroli 
w jednostce kontrolowanej.

Maciej Pląder – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale 
Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach (kierownik zespołu 
kontrolerów).
Upoważnienie nr 20/2021 z 5 maja 2021 r.Zespół kontrolerów 

i nr upoważnienia
Tomasz Bukalski – inspektor wojewódzki w Wydziale 
Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach.
Upoważnienie nr 19/2021 z 5 maja 2021 r.

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli

1) art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717),

2) § 8 umowy o dopłatę nr 801.2.25.2020/FRPA z 27 lipca 
2020 r.

Kontrola została przeprowadzona na zasadach i w trybie 
określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224).

Termin kontroli Od 10 do 21 maja 2021 r.
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II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

Komórka wykonująca zadania z 
zakresu objętego kontrolą

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Konopiska

Referat Finansów Urzędu Gminy Konopiska

Ustalenia stanowiące podstawę do 
oceny

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych 
obszarów objętych kontrolą.

W zakresie rzeczowym kontrola wykazała, że gmina 
Konopiska jako organizator publicznego transportu 
zbiorowego:

 zawarła umowę o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego bez uzyskania 
zgody organu stanowiącego,

 nie ujęła w umowie z operatorem publicznego 
transportu zbiorowego wszystkich elementów 
wskazanych w ustawie o publicznym transporcie 
zbiorowym.

W zakresie finansowym zadanie zrealizowano prawidłowo.

Osoby odpowiedzialne za 
wykonywania zadań z danego 
zakresu kontroli w przypadku 
stwierdzonych nieprawidłowości

Patrycja Michalczyk - inspektor ds. zamówień publicznych 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Konopiska

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem 
ustaleń, na których zostały oparte.

A. Obszar kontroli: realizacja rzeczowa projektu

Ocena cząstkowa danego obszaru Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

Komórka wykonująca zadania z 
obszaru objętego kontrolą

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Konopiska

Ustalenia stanowiące podstawę do 
oceny

Organizator publicznego transportu zbiorowego tj. gmina 
Konopiska realizował publiczny transport zbiorowy 
na 5 liniach ujętych we wniosku o objęcie dopłatą:



4

 U101 Konopiska Rynek  - Aleksandria Skrzyżowanie;
 U102 Konopiska Rynek  - Jamki Łącznik Rększowice;
 U103 Konopiska Rynek  - Konopiska Rynek;
 U104 Hutki Osp - Konopiska Rynek;
 U105 Konopiska Rynek  - Walaszczyki Las.

We wniosku o objęcie dopłatą ze środków Funduszu linia 
U101 nosiła nazwę: U101 Konopiska Rynek  - Konopiska 
Rynek. Jednakże, jak wynika z oświadczenia wójta gminy 
Konopiska z 11 maja 2021 r., we wniosku podano błędną 
nazwę linii, wskazującą cały jej obieg (tam i z powrotem), 
natomiast poprawna nazwa linii to U101 Konopiska Rynek  - 
Aleksandria Skrzyżowanie. Sprostowanie nie miało wpływu 
na długość linii ani wielkości pracy eksploatacyjnej ujętych 
we wniosku.

Trasy linii ujęte w umowie z operatorem są zgodne 
z trasami ujętymi we wniosku.

Organizator zrealizował podaną w rozliczeniu dopłaty 
i  wkładu własnego liczbę 237.452,50 wozokilometrów, co 
potwierdzono na podstawie dokumentów przedłożonych 
podczas kontroli (w szczególności miesięcznych sprawozdań 
operatora).

7 stycznia 2020 r. organizator zawarł umowę na wykonanie 
usług przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej z operatorem GTVBUS POLSKA sp. z o. o. 
Zgodnie z  § 2 tej umowy została ona zawarta na okres od 12 
lutego 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Organizator przedłożył do rozliczenia z wojewodą zadanie 
wykonane w miesiącach od kwietnia do grudnia 2020 r., 
a zatem przewozy rozliczone z wojewodą były wykonywane 
w terminie ujętym w § 1 ust. 9 umowy o dopłatę. 

Wyboru operatora dokonano w trybie określonym w art. 19 
ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
a umowę zawarto na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy.

W umowie z operatorem nie określono sposobu 
rozpatrywania przez operatora skarg i reklamacji składanych 
przez pasażerów oraz przyznawania ewentualnych 
odszkodowań wynikających z realizacji usług świadczonych 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym 
mowa w art. 25 ust. 3 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie 
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zbiorowym.

Oryginał umowy z operatorem jest zgodny z kopią 
dołączoną do wniosku o dopłatę.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej (zwanej dalej ustawą 
o FRPA) zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania 
zgody organu stanowiącego organizatora. 
Umowa z operatorem GTVBUS POLSKA sp. z o. o. została 
zawarta przez organizatora – gminę Konopiska 7 stycznia 
2020 r. natomiast Rada Gminy Konopiska podjęła uchwałę 
nr 187/XXI/2020 w sprawie zapewnienia uruchomienia linii 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego 7 lipca 
2020 r. – 6 miesięcy po podpisaniu umowy z operatorem. 
Zgodnie z wyjaśnieniami wójta gminy Konopiska z 11 maja 
2021 r. uchwała w sprawie zapewnienia uruchomienia linii 
autobusowych w ramach Funduszu została uchwalona na 
najbliższej sesji Rady Gminy Konopiska zaraz po 
otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
i objęciu dopłatą. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator 
korzystający z dopłaty ze środków Funduszu ma obowiązek 
uzyskania zgody organu stanowiącego na zawarcie umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. W ocenie kontrolujących, interpretacja art. 22 
ust. 2 ustawy o FRPA jest jednoznaczna i wskazuje, że 
powyższa zgoda powinna być uzyskana przed faktycznym 
zawarciem umowy z operatorem. Wyrażenie zgody po 
zawarciu umowy skutkuje naruszeniem tej normy prawnej. 
Planując skorzystanie ze środków Funduszu organizator 
powinien był zapewnić podjęcie uchwały przez Radę Gminy 
Konopiska przed zawarciem umowy z operatorem, tak, aby 
w przypadku uzyskania dopłaty wymagania ustawowe 
w tym zakresie zostały spełnione.

Jak wynika ze sprawozdań oraz rozliczenia rocznego 
z realizacji umowy o dopłatę, ze względu na ograniczenia 
wprowadzane w związku z pandemią wykonano mniejszą od 
zaplanowanej pracę eksploatacyjną.
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Osoby odpowiedzialne za 
wykonywania zadań z danego 
zakresu kontroli w przypadku 
stwierdzonych nieprawidłowości

Patrycja Michalczyk - inspektor ds. zamówień publicznych 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Konopiska

B. Obszar kontroli: Realizacja finansowa projektu

Ocena cząstkowa danego obszaru Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z 
obszaru objętego kontrolą

Referat Finansów Urzędu Gminy Konopiska

Ustalenia stanowiące podstawę do 
oceny

Ewidencja księgowa prowadzona była samodzielnie przez  
organizatora, tj. gminę Konopiska.
Wyodrębnioną ewidencję księgową prowadzono w zakresie 
otrzymanych środków Funduszu.
Wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie 
wydatkowanych środków Funduszu prowadzono była na 
kontach:
 130-600-60004-4300-096 – Fundusz Rozwoju 

Przewozów Autobusowych,
 201-1897-600-60004-4300-096 – Zubeil Krzysztof 

„GRAND TOUR VENUS” GTV,
 402-600-60004-4300-096 – Zakup Usług Pozostałych 

(FRPA)
zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości 
obowiązującymi w Urzędzie Gminy w Konopiskach - 
Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 
31.12.2019 r.

Organizator otrzymał środki Funduszu w kwocie 
716 278,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 
712 357,50 zł. Wydatkowane środki zostały wykorzystane 
zgodnie z umową o dopłacie, a niewykorzystana dopłata 
w wysokości 3 920,50 zł została zwrócona na rachunek 
wojewody 12 stycznia 2021 r., tj. w terminie wynikającym 
z umowy.

Przedstawione podczas kontroli oryginały dokumentów 
księgowych były zgodne z kopiami przedstawionymi do 
rozliczenia oraz były opisane zgodnie z wymogami 
określonymi w umowie o dopłacie.
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Organizator zobowiązany był do wniesienia środków 
własnych w wysokości określonej w  § 1 ust. 6 umowy 
o dopłacie, tj. w kwocie nie mniejszej niż 91 162,06 zł. 
Ewidencja księgowa potwierdziła wniesienie środków 
własnych w wysokości 263 572,28 zł (środki własne liczone 
bez wydatków na linię nr 106).

Organizator terminowo, tj. w do 30 dni od daty otrzymania 
faktury, regulował płatności wobec operatora oraz 
terminowo poniósł wydatki związane z zadaniem, 
tj. od 1 kwietnia 2020 do 25 stycznia 2021 r.

Przedstawione wyciągi z rachunku bankowego, wskazanego 
zgodnie z umową we wniosku o dopłatę za II, III i IV 
kwartał 2020 r., potwierdziły że:
 konto bankowe było wyodrębnione wyłącznie dla 

środków Funduszu,
 organizator nie dokonywał lokat wolnych środków 

Funduszu oraz nie dysponował nimi w inny sposób niż 
na ponoszenie kosztów kwalifikowanych,

 organizator nie osiągał odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku do obsługi środków 
Funduszu.

Organizator nie odzyskał i nie ma możliwości odzyskania 
poniesionego podatku VAT, co potwierdził oświadczeniem 
z 11 maja 2021 r. 

Organizator nie naliczał kar umownych operatorowi, co 
potwierdziła przedstawiona dokumentacja księgowa oraz  
oświadczenie organizatora z 11 maja 2021 r. 

Rozliczenie dopłaty i wkładu własnego organizator 
przekazał wojewodzie 15 stycznia 2021 r., tj. w terminie 
wynikającym z umowy (do 30 dni licząc od dnia dokonania 
ostatniej płatności). Kontrola wykazała, że dane zawarte w 
rozliczeniu są zgodne z danymi ustalonymi podczas kontroli.

Analiza kosztów i przychodów linii komunikacyjnych 
wykazała, że nie osiągnięto dodatniego wyniku 
finansowego, a przedstawiona do umowy o dopłacie 
kalkulacja ceny była sporządzona z zachowaniem należytej 
staranności.
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Osoby odpowiedzialne za 
wykonywania zadań z danego 
zakresu kontroli w przypadku 
stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

2. IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

W kolejnych zadaniach realizowanych z udziałem środków Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zalecam:

 zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po 
uzyskaniu zgody organu stanowiącego (dla nowych linii),

 ujmowanie w umowach z operatorami publicznego transportu zbiorowego wszystkich 
wymaganych elementów wskazanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

3. V. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie 15 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź 
o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Podpis kierownika jednostki 
kontrolującej

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dorota Wójtowicz

dyrektor
Wydziału Rozwoju i Współpracy 

Terytorialnej
- podpis elektroniczny-
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 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 7662858.13910285.12298523

Nazwa dokumentu 25 FRPA Konopiska WP na BIP.docx

Tytuł dokumentu 25 FRPA Konopiska WP na BIP

Data dokumentu 2021-08-09 10:02:46

Skrót dokumentu
81063BC8920567CFFC37CA588D583AF177C973
64

Wersja dokumentu 1.1

Data podpisu 2021-08-09 

Podpisane przez Dorota Wójtowicz Dyrektor Wydziału

Rodzaj certyfikatu
Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego karta

Akceptacja
Borek Agnieszka, 2021-08-09 09:36:36, wersja 
1.0 (Kierownik Oddziału, RW (RW), RWII (RWII)) 
Śląski Urząd Wojewódzki

Akceptacja
Zubowicz Edyta, 2021-08-06 14:36:34, wersja 1.0 
(Zastępca Kierownika Oddziału, RW (RW), RWIIa 
(RWIIa)) Śląski Urząd Wojewódzki

Akceptacja
Pląder Maciej, 2021-08-06 09:36:43, wersja 1.0 
(Starszy Inspektor Wojewódzki, RW (RW), RWIIa 
(RWIIa)) Śląski Urząd Wojewódzki
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