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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Urząd Miejski w Lubrańcu 
ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec1 
 

Piotr Budzyński, Burmistrz Lubrańca2 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

 

Maciej Gajdzik, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/40/2019 
z 11 lutego 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-6) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania i rozliczenia w 2018 r. przez Gminę 
Lubraniec4 dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na program wieloletni pn. „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

W 2018 r. Gmina otrzymała dotacje na zadania w zakresie wychowania 
przedszkolnego w kwocie 226,1 tys. zł oraz na przebudowę dróg w kwocie 
2 822,3 tys. zł. Dotacja na przebudowę dróg została przeznaczona 
na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie 
miejscowości Dąbie Kujawskie – Bodzanowo – Agnieszkowo – Żydowo – Redecz 
Wielki”, którego łączny koszt wyniósł 5 549,5 tys. zł. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym5, zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy gminnych dróg oraz 
edukacji publicznej. Gmina jest organem prowadzącym szkoły podstawowe 
(z oddziałami przedszkolnymi) w Kłobi, Sarnowie i Zgłowiączce oraz Przedszkole 
Samorządowe w Lubrańcu. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz 
Lubrańca. Urząd Miejski w Lubrańcu stanowi aparat pomocniczy Burmistrza.  

 (akta kontroli str. 195-196) 

IV. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 działalność kontrolowanej jednostki 
w 2018 r. w zbadanym zakresie. 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”.  
2 Od 12 grudnia 2016 r., dalej: „Burmistrz”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
4 Dalej: „Gmina”. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 
6 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna.  
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Gmina prawidłowo wykorzystała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz przebudowę dróg; na bieżąco oraz 
terminowo przekazywała środki na realizację tych zadań. Otrzymane dotacje zostały 
właściwie rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone w terminie. Rzetelnie też 
zostały sporządzone sprawozdania dotyczące rozliczenia tych dotacji oraz realizacji 
dofinansowanych działań. 

Kontrola NIK wykazała jednak występowanie usterek w przebudowanych drogach. 
Obejmowały one rozsunięcie się powierzchni chodnika w miejscowości Żydowo oraz 
spękania siatkowate na drodze Dąbie Kujawskie – Bodzanowo. W trakcie kontroli 
NIK Zastępca Burmistrza Lubrańca ustalił z wykonawcami robót, że usterki 
te zostaną usunięte do 31 maja 2019 r.  

Kontrola NIK wykazała także inne usterki na przebudowanych odcinkach dróg, 
wymagające dalszych działań w celu ich wyeliminowania. Dotyczyło 
to powstającego po opadach deszczu zastoiska wody na przebudowanym odcinku 
drogi Agnieszkowo – Żydowo oraz niewyznaczenia miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych w miejscowości Dąbie Kujawskie. Ze względu na niewielki 
zakres stwierdzone usterki nie spowodowały obniżenia ogólnej pozytywnej oceny 
kontrolowanej działalności.  

V. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego 

Liczba uczniów wskazanych przez Gminę, jako podstawa do obliczenia kwoty 
należnej dotacji była zgodna z danymi wykazanymi w Systemie Informacji 
Oświatowej7 według stanu na 30 września roku bazowego. Zgodnie z danymi w SIO 
– według stanu na 30 września 2017 r. – na terenie Gminy mieszkało 165 dzieci 
w wieku poniżej szóstego roku życia, uprawnionych do korzystania z wychowania 
przedszkolnego. Dane w powyższym zakresie zostały zweryfikowane przez Dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych w związku z pismem podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej z 5 stycznia 2018 r.  

Nie wystąpiły przypadki nieprzyjęcia dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy, 
do gminnych placówek wychowania przedszkolnego. 

 (akta kontroli str. 195-198) 

W piśmie z 27 kwietnia 2018 r. Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego informację o kwocie dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
w wysokości 226,1 tys. zł, na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego. Wysokość powyższej dotacji została obliczona na podstawie art. 53 
ust. 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych8. 

(akta kontroli str. 179-186, 195-198) 

Uchwałą z dnia 25 maja 2018 r. Rada Miejska w Lubrańcu wprowadziła do planu 
dochodów w dziale 801 ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego (58,9 tys. zł w rozdziale 80103 – Oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych, 164,4 tys. zł w rozdziale 80104 – 
Przedszkola oraz 2,7 tys. zł w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających 

                                                      
7 Dalej: „SIO”. 
8 Dz. U. poz. 2203 ze zm., dalej: „ustawa o finansowaniu zadań oświatowych”. Kwota przyznanej dotacji stanowiła iloczyn 
dzieci w wieku poniżej szóstego roku życia, uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego, i określonej na 
2018 r. kwoty rocznej w wysokości 1 370 zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego)9. 

(akta kontroli str. 193-198, 200-201) 

Środki z dotacji, za okres od stycznia do kwietnia, zostały przekazane przez 
wojewodę 27 kwietnia 2018 r. Pozostałe środki były przekazywane Gminie 
w równych częściach, w terminie do 15 dnia danego miesiąca. Przekazywanie 
środków finansowych jednostkom realizującym zadania w zakresie wychowania 
przedszkolnego następowało do piątego dnia każdego miesiąca.   

Środki z dotacji przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z pochodnymi (§§ 3020, 4010, 4110, 4120 
w rozdziałach 80103, 80104 i 80149), a także na zakup środków żywności i usług 
(§§ 4220 i 4300 w rozdziałach 80104 i 80149). 

(akta kontroli str. 204-206, 207-239, 241-249) 

W dniu 27 grudnia 2018 r. sporządzono „Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji 
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego za rok 2018”. W związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów, 
którzy w 2018 r. kończyli piąty rok życia albo młodszych (ze 165 do 121), 
średnioroczna liczba takich uczniów zmniejszyła się do 150,3410. W związku z tym 
zmniejszeniu uległa kwota dotacji na to zadanie. Kwota 20,1 tys. dotacji została 
zakwalifikowana, jako przekazana w nadmiernej wysokości, i - zwrócona przez 
Gminę 28 grudnia 2019 r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy.  

 (akta kontroli str. 195-196, 204-206, 240, 250) 

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” 

W dniu 15 września 2017 r. Burmistrz złożył do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa 
ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie – Bodzanowo – 
Agnieszkowo – Żydowo – Redecz Wielki” w ramach programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Wniosek ten zawierał informacje o planowanych kosztach realizowanego zadania 
(5 999,0 tys. zł), źródłach jego finansowania, kwocie wnioskowanej dotacji 
(2 999,5 tys. zł), terminie realizacji zadania (31 października 2018 r.), a także 
szczegółowy opis zadania. Jako elementy i rodzaje robót wyszczególniono 
przebudowę dróg gminnych: nr 190604C Dąbie Kujawskie – Bodzanowo (odcinek I), 
nr 190621C Agnieszkowo – Żydowo (odcinek II) oraz nr 190324C Żydowo – Redecz 
Wielki (odcinek III), a także nadzór inwestorski na tymi robotami. 

Na podstawie powyższego wniosku, 9 maja 2018 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
zawarł z Gminą umowę nr 25G/2018 o dofinansowanie zadania środkami 
pochodzącymi z budżetu państwa w kwocie 2 822,3 tys. zł11. 

(akta kontroli str. 7-24) 

                                                      
9 W efekcie w powyższej uchwale plan ten ogółem wyniósł w rozdziale 80103 486,1 tys. zł, w rozdziale 80104 957,6 tys. zł, zaś 
w rozdziale 80149 68,0 tys. zł. 
10 Obliczona na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwota dotacji powinna wynosić 
226,4 tys. zł. 
11 Dalej także: „umowa o dofinansowanie”. 
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Wyboru wykonawców robót dokonano w trybie przetargu niegraniczonego. 
Ogłoszenie nr 506372-N-2018 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 16 stycznia 2018 r. Termin składania ofert wyznaczono na 31 stycznia 
2018 r. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Kryteriami oceny ofert były cena 
(z wagą 60%) oraz okres gwarancji. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 28 marca 2018 r. 
Burmistrz zawarł umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 190604C 
Dąbie Kujawskie – Bodzanowo, o długości 3 108 mb12 oraz umowę na wykonanie 
przebudowy dróg gminnych nr 190621C Agnieszkowo – Żydowo o długości 
2 725 mb oraz nr 190632C Żydowo – Redecz Wielki, o długości 2 393,5 mb13.  

Wartość powyższych umów została określona zgodnie z ofertami wykonawców 
na 3 241,5 tys. zł oraz 2 360,2 tys. zł. Terminami realizacji robót były odpowiednio: 
9 listopada oraz 19 października 2018 r.  

Zmiana budżetu gminy, uwzględniająca wniosek o dofinansowanie zadania, 
tj. zwiększenie dochodów z tytułu dotacji do kwoty 3 171,9 tys. zł w dziale 600, 
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, nastąpiła 27 marca 2018 r.14 

Wartość dwóch zamówień na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższymi 
robotami wynosiła łącznie 42,8 tys. zł. Zamówienie na te usługi zrealizowano bez 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych15, stosownie do dyspozycji art. 4 pkt. 8 tej ustawy. 

 (akta kontroli str. 34-45, 202-203) 

Zgodnie z § 3 umowy o dofinansowanie zapłata faktur przez Gminę miała nastąpić 
nie później, niż do 30 listopada 2018 r. W trakcie czynności odbiorowych inspektor 
nadzoru inwestorskiego zakwestionował część wykonanych prac (przedłożenie 
badań betonów na ławy pod krawężnik i obrzeża oraz wykonanie pięciu 
dodatkowych odwiertów w nawierzchni bitumicznej). W rezultacie wstrzymane 
zostały czynności odbiorowe do czasu realizacji zaleceń – w terminie do 7 grudnia 
2018 r. W związku z tym nastąpiło przesunięcie daty płatności; faktury na kwotę 
3 272,3 tys. zł zostały opłacone 7 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 79-102) 

Kwota dotacji została zmniejszona o 47,5 tys. zł w związku z uzyskaniem przez 
Gminę od wykonawcy robót budowlanych odszkodowania w formie kary umownej, 
w wysokości 95,0 tys. zł. Wpłata środków z dotacji na rzecz Gminy nastąpiła  
w dwóch transzach, 24 maja oraz 14 grudnia 2018 r., tj. w terminach określonych  
w § 5 ust. 1 i 7 umowy.  

Kwota wykorzystanej (otrzymanej) dotacji (2 774,8 tys. zł) nie przekraczała 50% 
kosztów kwalifikowanych zadania (5 549,5 zł). Dotacja została wykorzystana 
zgodnie z przeznaczeniem, na roboty budowlane w zakresie dróg gminnych, 
określone we wniosku o udzielenie dotacji. 

(akta kontroli str. 21-24, 77-78, 79-116) 

Gmina terminowo, 31 stycznia 2019 r. dokonała rozliczenia dotacji w formie 
sprawozdania końcowego, określonego w § 6 umowy. Do 14 marca 2019 r. 
Wojewoda nie przeprowadzał kontroli realizacji powyższego zadania. 

                                                      
12 Umowa nr ZP.273.2/2.2108 z konsorcjum MCC S.A. w Chodeczu oraz Molewski Sp. z o.o. we Włocławku. 
13 Umowa nr ZP.273.2/1.2018 z Firmą Inżynieryjno-Drogową Drogtom Sp. z o.o. we Włocławku. 
14 Uchwała nr XXXV/340/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 
Gminy Lubraniec na rok 2018 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1918). 
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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 (akta kontroli str. 25-33)  

W wyniku realizacji zadania przebudowano trzy odcinki dróg gminnych o łącznej 
długości 8 227 mb. Roboty obejmowały m.in. ścieżkę rowerową o długości 3 240 mb 
wraz z oświetleniem drogi Dąbie Kujawskie – Bodzanowo16, a także oznakowanie, 
zjazdy, odcinek chodnika o długości 43 mb oraz przystanek komunikacyjny. 
Powyższe efekty rzeczowe realizacji zadania odpowiadały treści wniosku 
o dofinasowanie. 

Przeprowadzone przez NIK 22 lutego 2019 r. oględziny wykazały, 
że na przebudowanych odcinkach dróg nastąpiło rozsunięcie się powierzchni 
chodnika w miejscowości Żydowo oraz powstanie spękań siatkowatych na drodze 
Dąbie Kujawskie – Bodzanowo. Usterki te zostały potwierdzone w toku 
gwarancyjnych przeglądów dróg, jakie wspólnie przeprowadzili przedstawiciele 
Gminy oraz wykonawców robót 5 marca 2019 r. W podpisanych obustronnie17 
protokołach z tych przeglądów odnotowano, że przyczyną stwierdzonych usterek 
były błędy wykonawców, a także ustalono termin usunięcia tych usterek (31 maja 
2019 r.). 

 (akta kontroli str. 27-32, 103-116, 145, 174-176, 187-192, 199) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującące nieprawidłowości: 

1. W kilometrze 1,29 drogi Agnieszkowo – Żydowo, występowało zastoisko wody 
o długości około 20 m. 

Zastępca Burmistrza podał, że na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 
nie było podstaw do tego, aby sądzić, że we wskazanym miejscu będzie 
występować zastoisko wody. Uwidoczniło się to dopiero po odbiorze końcowym. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy podała, że wykonawca przebudowy 
drogi gminnej Żydowo-Agnieszkowo oraz inspektor nadzoru inwestorskiego nie 
zgłaszali pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubrańcu konieczności wykonania 
robót dodatkowych w zakresie odwodnienia, na odcinku obejmującym ujawnione 
zastoisko. Nie informowali również, że wykonanie robót budowlanych w powyższym 
miejscu, zgodnie z projektem budowlanym, nie będzie zgodne ze sztuką budowlaną, 
ze względu na ryzyko powstania zastoiska. 

 (akta kontroli str. 27-32, 34-39, 103-116, 175, 187-192, 199, 253-255) 

2. Wykonując przebudowę drogi gminnej Dąbie Kujawskie – Bodzanowo nie 
wykonano oznakowania stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością 
na parkingu przy cmentarzu w miejscowości Dąbie Kujawskie. 

W projekcie stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Dąbie Kujawskie – 
Bodzanowo, odebranym wraz z dokumentacją projektową, nie zaproponowano, aby 
organ zarządzający ruchem wyznaczył stanowisko postojowe dla pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową18. Zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych19, jeżeli liczba stanowisk postojowych, 
w miejscu przeznaczonym na postój pojazdów, wynosi od sześciu do piętnastu, 
należy wyznaczyć jedno stanowisko dla pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową 
osoby niepełnosprawnej. Parking wybudowany w miejscowości Dąbie Kujawskie 
miał wymiary umożliwiające wyznaczenie czternastu miejsc parkingowych.  

                                                      
16 O wartości kosztorysowej 548,9 tys. zł. 
17 Tj. przez pracowników Urzędu oraz Wykonawców. 
18 O której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.). 
19 Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm. 
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Zastępca Burmistrza podał, że przyjęcie od projektanta nieprawidłowego projektu 
organizacji ruchu wynikało z niedopatrzenia, niemniej jednak wynikająca z tego 
oznakowania organizacja ruchu została zaakceptowana przez organ zarządzający 
ruchem drogowym oraz Policję. 

 (akta kontroli str. 103-116, 174-175, 187-192, 199, 251-252) 

VI. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje o: 

1. Wyeliminowanie przyczyn powstawania zastoiska wody na drodze gminnej 
Agnieszkowo – Żydowo, 

2. Utworzenie na parkingu w miejscowości Dąbie Kujawskie stanowiska 
postojowego dla osób z niepełnosprawnością. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 14 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. 

 

Bydgoszcz,                    marca 2019 r. 
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Maciej Gajdzik 

doradca techniczny 

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 
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Barbara Antkiewicz 
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