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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski  
ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Olszewski – Wójt Gminy2  
(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Szymon Hałasiewicz – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/38/2019 z 5 marca 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli była ocena wykorzystania w 2018 r. środków przeznaczonych na 
finansowe wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat, udzielanego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Ocenie podlegały zgodność realizacji zadania z umową, 
a także wykorzystanie i realizacja wydatków przeznaczonych na utworzenie lokali 
socjalnych i mieszkań chronionych, w tym uzyskane efekty wsparcia.  

W 2018 r. Urząd z Funduszu Dopłat otrzymał wsparcie w wysokości 108,6 tys. zł, 
wykorzystane na dofinasowanie zadania polegającego na zmianie sposobu 
użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody położonego w 
miejscowości Otłoczyn przy ul. Toruńskiej 14. Łączne koszty zrealizowanego 
przedsięwzięcia wyniosły 314,2 tys. zł.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionych obszarów były w szczególności 
następujące działania kontrolne: 

 prawidłowość sporządzenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia  
w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych, 

 zgodność realizacji przedsięwzięcia z zawartą umową o udzielenie wsparcia  
z Funduszu Dopłat,  

 badanie wykorzystania i rozliczenia przekazanych z Funduszu środków,  

 efekty uzyskane w wyniku wydatkowania środków.   

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Gmina Aleksandrów Kujawski jest samodzielną jednostką samorządu posiadającą 
osobowość prawną. Siedzibą organów Gminy jest miasto Aleksandrów Kujawski. 
Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków 
dla racjonalnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli 
w życiu gminy.  Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką budżetową 
gminy i stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy. Urząd wykonuje zadania własne 
                                                      
1  Dalej: „Urząd”. 
2 Od 5 grudnia 2006 roku, dalej „Wójt”.  
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489; dalej: „ustawa o NIK”. 
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wynikające z ustawy o samorządzie gminnym4, zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej, których wykonanie zlecono gminie na mocy obowiązujących 
aktów normatywnych, zadania wynikające z innych ustaw szczególnych, zadania 
wykonywane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, 
zadania określone statutem Gminy, uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta.  

IV. Ocena  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykorzystanie w 2018 r. przez Urząd 
środków z Funduszu Dopłat udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, poprzez przebudowę będącego 
własnością Gminy budynku na trzy lokale socjalne. W sposób prawidłowy 
przeprowadzono rozliczenie przyznanego dofinansowania.   

W powyższym zakresie pozytywnie ocenia się również działania Wójta, mające na 
celu poprawę dostępności do mieszkań i lokali socjalnych na terenie Gminy.  
W wyniku zapewnienia wkładu własnego Gminy, jak i pozyskanego dofinansowania, 
powstał budynek socjalny z 3 lokalami socjalnymi, a zasób lokali socjalnych 
powiększył się czterokrotnie. Do dnia zakończenia kontroli jedno z tych mieszkań 
było zamieszkane. Zostało przyznane osobie będącej w trudnej sytuacji życiowej  
o ograniczonych możliwościach zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.   

Jako nieprawidłowe oceniono brak wyposażenia kuchni we wszystkich trzech 
lokalach w czteropaleniskowe kuchenki gazowe bądź w równoważne użytkowo 
kuchenki elektryczne. Było to niezgodne z przepisami dotyczącymi należnego 
wyposażenia lokali mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego 
wsparcia z BGK. W trakcie kontroli wyposażenie to zostało uzupełnione.  
Stwierdzona nieprawidłowość nie spowodowała obniżenia ogólnej pozytywnej oceny 
kontrolowanej działalności.  

V. Wyniki kontroli 
1. Zasady udzielania finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat 
określa ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla 
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń6. Zgodnie z art. 8 ww. 
ustawy finansowe wsparcie udzielane jest z Funduszu Dopłat przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK”) na wniosek gminy jako beneficjenta 
wsparcia. Warunkiem uzyskania wsparcia jest pozytywne rozpatrzenie przez BGK 
wniosku i zakwalifikowanie do udzielenia finansowego wsparcia. Wymagania 
dotyczące wniosku zostały określone w § 3 rozporządzenia Ministra Inwestycji  
i Rozwoju z 27 kwietnia 2018 r.7 Zakres informacji, które powinien zawierać wniosek, 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych  
i mieszkań chronionych Wójt złożył 19 września 2017 roku. We wniosku, jako rodzaj 
przedsięwzięcia, wskazano zmianę sposobu użytkowania budynku będącego 
własnością Gminy, wymagającą remontu lub przebudowy. Podano, że całkowita 
przewidywana kwota wydatków w ramach przedsięwzięcia wyniesie 251,4 tys. zł,  
a wnioskowana kwota dofinansowania 113,2 tys. zł. Podano, że przewidywana data 
rozpoczęcia przedsięwzięcia to marzec 2018 r., a zakończenia – grudzień 2018 r. 

                                                      
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.). 
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. NIK stosuje następujące oceny: pozytywna i negatywna.  
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 2321, ze zm. 
7 W sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 
schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 823). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Pismem z 19 października 2017 r. BGK poinformował, że we wniosku Gminy były 
uchybienia formalne. W związku z tym zwrócono się z prośbą o skorygowanie 
wniosku w ciągu siedmiu dni od doręczenie pisma. 27 października 2019 r. złożono 
skorygowany wniosek o udzielenie wsparcia. We wniosku tym zmianie uległa kwota 
finansowego wsparcia na 108,6 tys. zł i przewidywany koszt przedsięwzięcia na 
241,3 tys. zł.  

We wniosku podano, że w ramach przedsięwzięcia zakłada się wybudowanie 3 
lokali socjalnych. Ich łączna powierzchnia użytkowa miała wynieść 91,19 m2. 
Podano także m.in. dane wnioskodawcy, a także oświadczenie o prawdziwości 
danych zawartych we wniosku, podpisane przez Wójta i Skarbnika Gminy. Zakres 
informacji zawartych we wniosku o wsparcie był zgodny z załącznikiem nr 1 do ww. 
rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 4-27) 

2. 2 lutego 2018 r. pomiędzy BGK a Gminą Aleksandrów Kujawski zawarto umowę 
(nr BS18-00390 – dalej „Umowa”) o udzielenie wsparcia finansowego ze środków 
Funduszu Dopłat. W umowie określono, że wsparcie przeznaczone jest na pokrycie 
części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 
budynku po dawnej stacji uzdatniania wody, położonego w Otłoczynie przy 
ul. Toruńskiej 14. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną 3 lokale socjalne o 
łącznej powierzchni 91,19 m2. Przewidywane koszty przedsięwzięcia określono na 
241,3 tys. zł. Określono również, że BGK udziela finansowego wsparcia do kwoty 
108,6 tys. zł, z tym że kwota wsparcia nie może przekroczyć 45% faktycznie 
poniesionych kosztów. Zgodnie z § 4 Umowy inwestor był zobowiązany – w terminie 
30 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia – do przedłożenia rozliczenia 
faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.  

(dowód: akta kontroli str. 30-39) 

3. 19 kwietnia 2018 r. podpisano umowę nr 76/2018/RG na realizację budowy 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wykonawcą Konsorcjum firm, w skład 
którego wchodził jako lider „Ka-Bo” [...]8 z Włocławka. Umowa określała koszty 
realizacji inwestycji na kwotę 294,0 tys. zł. Wybór wykonawcy poprzedzony był 
zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego. 26 września 2019 r. 
zawarto aneks do umowy. Zwiększono wynagrodzenie wykonawcy o 3,2 tys. zł, 
zgodnie z protokołem konieczności z 3 września 2018 roku. W protokole tym 
stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac w zakresie doprowadzenia 
zasilania zgodnie z zamiennym rozwiązaniem technicznym opracowanym przez 
projektanta branży elektrycznej.   

(dowód: akta kontroli str. 40-60,68-89) 

Rozpoczęcie realizacji budowy budynku wielorodzinnego nastąpiło 24 kwietnia  
2018 r. W protokole odbioru robót sporządzonym 23 października 2018 r. podano, 
że roboty budowalne zostały wykonane do 28 września 2018 r. Protokół został 
sporządzony przy udziale zamawiającego (inspektora nadzoru robót i trzech 
pracowników Urzędu) i strony przekazującej (dwóch przedstawicieli wykonawców  
i kierownik robót). 28 września 2018 r. Inwestor zwrócił się do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim (PINB) o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. Decyzją z 11 października 2018 r. 

                                                      
8 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, ze 

zm.) oraz art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r. str. 1), wyłączenie w związku z ochroną prywatności osób 
fizycznych – NIK. 
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PINB wydał decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie. W decyzji podano m.in., 
że budynek nadaje się do użytkowania.    

(dowód: akta kontroli str. 65-67, 90-95) 

Firma „KABO” wystawiła na rzecz Gminy Aleksandrów Kujawski fakturę 
24 października 2018 r. na kwotę 297,2 tys. zł, z terminem płatności do 23 listopada 
2018 roku. Faktura została opłacona 16 listopada 2018 roku.  

(dowód: akta kontroli str. 96-97, 131) 

20 listopada 2018 r. zwrócono się do BGK z wnioskiem o wypłatę finansowego 
wsparcia dotyczącego Umowy w wysokości 108,6 tys. zł. Do wniosku załączono 
zestawienie faktur i innych dokumentów potwierdzających koszty zrealizowanego 
przedsięwzięcia. BGK pismem z 10 grudnia 2018 r. zwrócił się o dosłanie formularza 
rozliczenia kosztów, oświadczenia Gminy o zaangażowaniu środków własnych, 
zestawienia kosztów przedsięwzięcia, kopii umowy zlecenia dot. nadzoru 
inwestorskiego. Wniosek został uzupełniony 18 grudnia 2018 r.  

Kwota dofinansowania w wysokości 108,6 tys. zł wpłynęła na konto bankowe 
Urzędu 21 grudnia 2018 roku, tj. zgodnie z terminem określonym w Umowie. 
Powyższa kwota stanowiła 34,6% łącznej kwoty wydatkowanej na realizację 
przedsięwzięcia w wysokości 314,2 tys. zł.  

Kwota finansowego wsparcia została wykorzystana zgodnie z celem jego udzielenia 
określonym w umowie z BGK. Zrealizowano wszystkie zadania wynikające  
z umowy. Udokumentowano zakres wykonanych do dnia złożenia wniosku robót lub 
czynności poprzez przedłożenie zestawienia faktur i innych dokumentów 
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 30-35, 103-111) 

4. W wyniku inwestycji powstały 3 lokale  socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 
91,19 m2. Wykonano także zagospodarowanie terenu przed budynkiem.  

Przeprowadzone 13 lutego 2019 r. oględziny budynku w Otłoczynie na terenie 
działki nr 334/19 wykazały, że stan budynku i otoczenie był dobry. Budynek był 
jednokondygnacyjny z 3 lokalami mieszkalnymi. Oględzinami objęto dwa lokale 
mieszkalne w budynku. Oba lokale były jednopokojowe. Każdy z tych lokali posiadał 
kuchnię wyposażoną w zlewozmywak. Łazienki wyposażone były w prysznic, 
umywalkę i wc. Lokale były ogrzewane za pomocą grzejników elektrycznych. Stan 
lokali na moment przeprowadzania oględzin był dobry; oba lokale były 
niezamieszkałe.  

(dowód: akta kontroli str. 36, 84, 96, 111-115) 

Anna Eizenchart – Kierownik Wydziału Planowania Urzędu podała, że jeden z lokali 
został wynajęty 18 stycznia 2019 r. osobie w trudnej sytuacji życiowej o 
ograniczonej możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 120)  

Do czasu udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Otłoczynie Gmina posiadała jeden lokal socjalny i 67 lokali 
mieszkalnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia z udziałem finansowego 
wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Gmina zyskała trzy lokale socjalne, przez co 
zwiększyła swoje zasoby mieszkaniowe dla najuboższych do czterech.   

(dowód: akta kontroli str. 120) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość.   

Kuchnie w przebudowanych lokalach w Otłoczynie przy ul. Toruńskiej 14 nie były 
wyposażone w kuchenkę (czteropalnikową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub 
równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną). Było to niezgodne z § 4 pkt 8 umowy 
odwołującej się do § 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 
2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
niestanowiących lokali socjalnych9.   

Wójt Gminy podał, że w ciągu siedmiu dni zastaną zakupione trzy 
czteropaleniskowe kuchenki.  

Kuchenki zostały kupione 15 marca 2019 r. Zostały zainstalowane i dopuszczone do 
użytkowania w trzech nowopowstałych lokalach socjalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 113-117, 119, 125-137) 

VI. Wnioski 
Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych, o których mowa  
w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK.  

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o 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 Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, 
nie oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta informacji, o której mowa 
w art. 62 ustawy o NIK.  

 

Bydgoszcz,         marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Szymon Hałasiewicz  

doradca ekonomiczny  

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis podpis 

 

  

                                                      
9 Dz.U. z 2016 r., poz. 259, dalej „rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia z 2016 r.” (rozporządzenie uchylone  
z dniem 1 maja 2018 r.).  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków 


