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I. Dane identyfikacyjne kontroli

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

Jednostka Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo (dalej: "Urząd").
kontrolowana

Kierownik jednostki Andrzej Wyrzykowski, Wójt Gminy Przodkowo, od 29 paździemika 1998 r.
kontrolowanej (dalej: "Wójt").

(dowód: akta kontroli str. 1-2,427)

Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj1.

Jednostka Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku.
przeprowadzająca

kontrolę

Kontrolerzy 1. Monika Stępka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/38/2019 z 51utego 2019 r.

2. Agnieszka Andraszak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/42/2019 z 121utego2019 r.

3. Andrzej Kaczyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/54/2019 z 27 marca 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 3-8, 426)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny - pod względem legalności, rzetelności
i gospodarności - planowania, wykorzystania i rozliczenia przez Gminę Przodkowo
(dalej: "Gmina") otrzymanych w 2018 r. z budżetu państwa dotacji celowych
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań
realizowanych w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (dalej: "Program").

Ocenie podlegały w szczególności:
- działania Gminy związane z planowaniem dotacji na zadania w zakresie

wychowania przedszkolnego oraz przygotowaniem wniosku o dotację na zadania
realizowane w ramach Programu,

- wykorzystanie i rozliczenie przez Gminę środków z ww. dotacji, a także uzyskane
w wyniku realizacji zadań, dofinansowanych środkami z ww. dotacji efekty
rzeczowe.

Podstawą sformułowania oceny były w szczególności działania kontrolne
obejmujące m.in. analizę planowania, wykorzystania i rozliczenia ww. dotacji.
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli.

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki
Urząd jest jednostką budżetową Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje m.in.
zadania określone wart. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2,

w tym w zakresie gminnych dróg i edukacji publicznej.

Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: ,ustawa o NIK').
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.
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Opis stanu
faktycznego

IV.Ocena3

Gmina w 2018 r.4 wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem dotacje celowe,
otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego oraz zadania realizowanego w ramach Programu. Gmina uzyskała
zakładany efekt rzeczowy dotowanego zadania inwestycyjnego, rzetelnie rozliczyła
dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Prawidłowe były działania Gminy związane z planowaniem dotacji
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz
przygotowaniem wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania
realizowanegow ramach Programu.
Stwierdzone nieprawidłowościdotyczyły:
- ujęcia w sprawozdaniu Gminy z wykorzystania dotacji na zadanie realizowane

w ramach Programu nierzetelnychdanych,
- nieprowadzenia przez Gminę wyodrębnionej ewidencji księgowej środków

otrzymanych z ww. dotacji i wydatków, poniesionych na realizację
dofinansowanego zadania, pomimo takiego obowiązku wynikającego
z przepisów art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych5 oraz postanowień
umowy o udzieleniu dotacji,

- nieprzekazania przez Gminę do Kuratorium Oświaty w Gdańsku (dalej:
"Kuratorium") rozliczenia wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego w formie elektronicznej, pomimo takiego
obowiązku, wynikającego z przepisów § 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie
udzielania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego6.

V. Wyniki kontroli
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego
1. Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy realizowało jej
sześć jednostek organizacyjnych (pięć szkół podstawowych, w których
funkcjonowały oddziały przedszkolne oraz przedszkole samorządowe), a także
przedszkole niepubliczne, dla którego Gmina była organem rejestrującym.
Urząd zapewniał szkołom i przedszkolu samorządowemu obsługę administracyjną,
finansową, organizacyjną oraz prowadzenie rachunkowości i sporządzanie
sprawozdań finansowych i budżetowych?

(dowód: akta kontroli str. 414-415)
Gmina nie otrzymała od dyrektorów placówek realizujących zadania w zakresie
wychowania przedszkolnego informacji dotyczących przeprowadzonego w 2017 r.

3 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny:
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.

4 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i póżniejsze
dotyczące ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). W przypadku
konieczności porównania niektórych danych z danymi za lata 2015-2017, okres kontroli mógł obejmować
również te lata.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom
samorządu tery1orialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425). Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

7 Na podstawie uchwały Rady Gminy Przodkowo nr X111212016 z 30 marca 2016 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy
Przodkowo.
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postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego8.

Z wyjaśnień Kierownik Referatu Oświaty Urzędu wynika, że Referat co roku
przekazuje placówkom oświatowym wykazy dzieci, które w roku szkolnym mają
rozpocząć wychowanie przedszkolne w ich obwodzie. Wszystkie dzieci z obwodu
placówki przyjmowane są do niej "z urzędu" (poza rekrutacją), po złożeniu wniosku
o przyjęcie dziecka. Sytuacje, w których należałoby wskazać inne miejsce do
spełnienia obowiązku przedszkolnego nie wystąpiły.

(dowód: akta kontroli str. 400-408)

Liczba uczniów wskazanych przez Gminę jako podstawa do obliczenia kwoty
należnej dotacji była zgodna z danymi wykazanymi w systemie informacji
oświatowej (dalej: "SIO") na 30 września 2017 r. Gmina weryfikowała prawidłowość
przekazywanych przez dyrektorów placówek oświatowych informacji o liczbie
uczniów przez potwierdzanie w składanych przez nich oświadczeniach aktualnej
liczby dzieci w roku szkolnym, na które przekazywana jest dotacja. Dane dotyczące
liczby uczniów w placówce niepublicznej weryfikowano ze składanymi co miesiąc
do wypłaty dotacji z budżetu Gminy wykazami uczniów i oświadczeniami rodziców,
że ich dzieci przebywają w tej placówce. Przeprowadzona 17 grudnia 2018 r. w ww.
placówce kontrola potwierdziła deklarowaną liczbę dzieci do niej uczęszczających.

(dowód: akta kontroli str. 32-48, 57-61, 82-83, 93-113,134,339-343,369-374)
Gmina zaplanowała w uchwale budżetowej na 2018 r. dochody z tytułu dotacji
z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 342,5 tys. zł
(123,3 tys. zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
i 219,2 tys. zł w rozdziale 80104 - Przedszkola). W wyniku weryfikacji liczby dzieci
korzystających z wychowania przedszkolnego plan dochodów z tytułu ww. dotacji
w rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejszono do 211,0 tys. zł. Kwoty dotacji ujęto
w wieloletniej prognozie finansowej.

(dowód: akta kontroli str. 70-91)

Gmina przekazała Wojewodzie Pomorskiemu (dalej: .Wojewoda"), w terminie
określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, informację
o braku na 30 września 2018 r. dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania
z wychowania przedszkolnego.

(dowód: akta kontroli str. 120-133)

Gmina terminowo i rzetelnie realizowała dyspozycje Ministra Edukacji Narodowej
oraz Kuratorium związane z planowaniem dotacji, tj. do 22 stycznia 2018 r. dokonała
weryfikacji danych w SIO stanowiących podstawę podziału dotacji oraz 23 lutego
2018 r. poinformowała o podziale przyznanej dotacji na poszczególne rozdziały
klasyfikacji budżetowej.

(dowód: akta kontroli str. 22-48)

2. Analiza prawidłowości wykorzystania przez Gminę środków z ww. dotacji
wykazała, że:
- Gmina informację od Wojewody o przyznaniu ww. dotacji w kwocie 334,3 tys. zł

otrzymała 11 maja 2018 r.,
- kwota dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych9, odpowiadała iloczynowi kwoty rocznej

Dz. U. poz. 875. Rozporządzenie obowiązywało do 31 grudnia 2017 r.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, ze zm.
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(1370 zł10) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
na obszarze Gminy (244), ustalonej na podstawie danych w SIO na 30 września
2017 r.,

- środki z dotacji przyznano w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80103 -
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (123,3 tys. zł) i 80104 -
Przedszkola (211,0 tys. zł),

- Gmina otrzymała środki z dotacji w ośmiu transzach (pierwszą - cztery dni
po zwiększeniu przez Wojewodę 11 maja 2018 r. kwoty przyznanej dotacji,
a pozostałe - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca),

- w Gminie nie opracowano harmonogramu przekazywania środków z ww. dotacji
jednostkom organizacyjnym Gminy - z uwagi na prowadzenie obsługi finansowej
tych jednostek przez Urząd środki przekazywanow miarę potrzeb,

- jednostki organizacyjne Gminy wykorzystały dotację na wydatki bieżące
(wynagrodzenia,składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy),

- ustalanie i rozliczanie dotacji udzielanej z budżetu Gminy dla przedszkola
niepublicznego określono w uchwałach Rady Gminy Przodkowo11

i zarządzeniach Wójta12, zgodnie z którymi przy wyliczeniu dotacji na każdego
ucznia uwzględniono m.in. wydatki bieżące przedszkola samorządowego
pomniejszone o dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnegooraz
wskażnik 75% podstawowej kwoty dotacji,

- dotację dla przedszkola niepublicznego za marzec, czerwiec i wrzesień
przekazano w wymaganym terminie (do ostatniego dnia każdego z tych
miesięcy), na zasadach i w kwotach określonych w ww. uchwałach
i zarządzeniach,

- placówki oświatowe nie kierowały w 2018 r. do Urzędu pism o dodatkowe środki
oraz monitów o przyspieszenie przekazania środków,

- w ramach nadzoru nad wykorzystaniem w 2018 r. środków z dotacji z budżetu
Gminy przez przedszkole niepubliczne pracownicy Urzędu 17 grudnia 2018 r.
przeprowadzili kontrolę liczby uczniów uczęszczających do przedszkola
w okresach rozliczeniowych i wydatków poniesionych z dotacji, nie stwierdzając
nieprawidłowości,

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina w 2018 r.
wydała 2.048,6 tys. zł13 (środki wydane z dotacji z budżetu państwa,
tj. 334,3 tys. zł, stanowiły 16,3%wydatków Gminy na ten cel),

- roczne rozliczenie wykorzystania dotacji sporządzono zgodnie z wzorem
określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i przekazano
w wymaganym terminie do Kuratorium wyłącznie w formie papierowej

10 Określonejwart. 109 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
11 Uchwały Rady Gminy Przodkowo nr XXIII/248/2017 z 7 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przodkowo dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz nr XXXl306/2018 z 21 marca
2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przodkowo
dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

12 Zarządzenia Wójta nr: 20212017z 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej stawki
dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolu działającym na terenie Gminy Przodkowo na 2018
rok, 24/2018 z 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego
ucznia w niepublicznym przedszkolu działającym na terenie Gminy Przodkowo na 2018 r., 39/2018
z 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia
w niepublicznym przedszkolu działającym na terenie Gminy Przodkowo na 2018 r. i 140/2018
z 4 pażdziemika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia
w niepublicznym przedszkolu działającym na terenie Gminy Przodkowo na 2018 r.

13 Na zadania realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 737,1 tys. zł, a przez
przedszkola -1.311 ,5 tys. zł.
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(rozliczenie zawierało informacje o liczbie dzieci zgodne z danymi w SIO oraz
o kwotach dotacji - zgodne z kwotami otrzymaną iwydatkowaną przez Gminę).

(dowód: akta kontroli str. 114-116, 135-195)

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach Programu

Zadania w zakresie modernizacji i remontu dróg przypisano Referatowi Gospodarki
Komunalnej Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 9-16)
Gmina 15 września 2017 r. złożyła w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku (dalej: ,,PUW")wniosek o dofinansowanie, w ramach Programu, zadania
własnego Gminy, polegającego na przebudowie drogi gminnej Tokary-Kczewo
nr 156021G (dalej: .droga gminna") łączącej drogi powiatowe nr 1416G w Tokarach
oraz nr 1900G w Kczewie. Wniosek spełniał wymogi określone w § 5 ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu
terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych14.
Zgodnie z wnioskiem m.in.:
- planowane koszty zadania miały wynieść 4.387,9 tys. zł, a źródłem ich

finansowania miały być w połowie środki własne Gminy i w połowie środki
z dotacji (2.193,9 tys. zł),

- zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni drogi i chodnika na odcinku
1.095 m, rowów odwadniających na długości 340 m, przystanku
komunikacyjnego, oświetlenia (28 lamp hybrydowych), przebudowy
skrzyżowania ul. Przodkowskiej w Tokarach z drogą gminną na skrzyżowanie
typu małe rondo oraz na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego,

- zadanie miało zostać zrealizowane w okresie od maja do sierpnia 2018 r.
Dane dotyczące zakresu rzeczowego i kwot niezbędnych do realizacji zadania ujęto
we wniosku na podstawie kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej.

(dowód: akta kontroli str. 198-227)

Umową z 28 marca 2018 r.15Wojewoda udzielił Gminie dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie 2.193,9 tys. zł na dofinansowanie ww. zadania (dalej: "umowa
z Wojewodą'). Do umowy 24 sierpnia 2018 r. zawarto aneks, w którym obniżono
kwotę dotacji do 1.821,5 tys. zł, co było efektem oszczędności uzyskanych w trakcie
realizacji zadania, przy udzieleniu zamówienia publicznego.

(dowód: akta kontroli str. 228-239, 283-286)

Analiza prawidłowości wykorzystania przez Gminę środków z ww. dotacji wykazała,
że:
- Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.821,5 tys. zł 30 lipca 2018 r., tj. w terminie

wynikającym z postanowień umowy z Wojewodą16, po przedłożeniu 12 lipca
2018 r. w PUW wniosku o wypłatę dotacji w ww. kwocie;

- kwota wykorzystanej dotacji (1.821,5 tys. zł) stanowiła 50% kosztów realizacji
zadania;

- na wykonanie przebudowy drogi gminnej udzielono zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2014 r. - Prawo zamówień publicznych17;

14 Dz. U. z 2018 r. poz. 740, ze zm.
15 Nr 1/G/PRGiPIO/18.
16 21 dni od przedłożenia przez beneficjenta wniosku o wypłatę dotacji.
17 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.
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Ustalone
nieprawidłowości

- środki otrzymane z dotacji i wydatki dofinansowane z tych środków ujęto
na kontach analitycznych do kont (odpowiednio) 901 i 130. Ewidencję
analityczną prowadzono według podziałek klasyfikacji budżetowej,
z uszczegółowieniem dla wszystkich zadań zleconych, realizowanych w Urzędzie
(symbol 12). Wydatki związane z realizacją zadania, objętego umową
z Wojewodą (I etap przebudowy drogi gminnej) i realizowanego ze środków
własnych II etapu przebudowy drogi gminnej, ewidencjonowano na koncie 080;

- przyznane środki (1.821,5 tys. zł) wykorzystano w całości na realizację
dofinansowanego zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;

- roboty budowlane zakończono 12 czerwca 2018 r., tj. w terminie określonym
w umowie z wykonawcą, a odbioru końcowego dokonano 21 czerwca 2018 r.,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik
do umowy z Wojewodą;

- rozliczenie dotacji sporządzono na formularzach, stanowiących załączniki
do umowy z Wojewodą i przekazano do PUW 11 stycznia 2019 r., tj. w terminie
określonym w tej umowie;

- w sprawozdaniu z wykorzystania dotacji oraz realizacji zadania dofinansowanego
w ramach Programu zawarto, niezgodne z instrukcją sporządzenia tego
sprawozdania, dane o wysokości planowanych i wykonanych środków własnych
oraz środków budżetu państwa;

- realizacja zadania nie była kontrolowana przez przedstawicieli Wojewody.
(dowód: akta kontroli str. 196-197, 240-282, 287-297, 299-338)

W wyniku realizacji zadania dofinansowanego dotacją przebudowano skrzyżowanie
w Tokarach na skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 32 m,
wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej i jezdni bitumicznej
o powierzchni 1.492,1 m2, chodniki z kostki betonowej o długości 1095 m, zatokę
autobusową o powierzchni 114,1 m2, rowy odwadniające pas drogowy na długości
340 m oraz zamontowano 28 lamp hybrydowych.

(dowód: akta kontroli str. 277-279)

Środki z dotacji przyczyniły się do poprawy stanu odcinka drogi objętego
przebudową, ponieważ przed przebudową: na całej jego długości występowały
liczne wyrwy, droga nie posiadała elementów służących bezpieczeństwu pieszych
i pojazdów (chodniki, pobocza, zatoka przystankowa i oświetlenie), brakowało
urządzeń służących odwodnieniu pasa drogowego, co negatywnie wpływało na stan
techniczny nawierzchni.

(dowód: akta kontroli str. 198-209,277-279)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Gmina nie przekazała do Kuratorium rozliczenia wykorzystania dotacji celowej

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego za 2018 r. w formie elektronicznej, pomimo takiego obowiązku,
wynikającego z przepisów § 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Z wyjaśnień Kierownik Referatu Oświaty Urzędu wynika, że nieprzekazanie
rozliczenia w formie elektronicznej było wynikiem pomyłki.
W trakcie kontroli NIK rozliczenie w formie elektronicznej przesłano
do Kuratorium.

(dowód: akta kontroli str. 114-116, 192-195,189-191,409-410,419-420)
2. Gmina, niezgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz

§ 2 pkt 3 umowy z Wojewodą, nie prowadziła wyodrębnionej ewidencji księgowej
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Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

środków otrzymanych z udzielonej na podstawie tej umowy dotacji i wydatków,
poniesionych na realizację dofinansowanego zadania. Na kontach, na których
ujęto środki otrzymane z dotacji i wydatki poniesione na realizację zadania,
ewidencjonowano również inne środki, nieobjęte umową z Wojewodą
(odpowiednio: na koncie 901-600-60016-6330-1200 zaewidencjonowano środki
w kwocie 2.514,1 tys. zł, dotyczące innych dotacji otrzymanych przez Gminę,
a na koncie 130-600-60016-6050-1200 - środki w kwocie 1.293,5 tys. zł,
dotyczące realizacji następnego etapu przebudowy drogi gminnej).
Z wyjaśnień Kierownik Referatu Finansów Urzędu wynika, że przyczyną tej
nieprawidłowości był brak możliwości prowadzenia w komputerowym programie
księgowym analityki na kontach 130 i 901 z podziałem na żródła otrzymania
dotacji.

Wacenie NIK powyższe wyjaśnienia nie mogą zostać uwzględnione, gdyż
przywołane wyżej przepisy art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie
przewidują wyjątków od zasady ewidencyjnego wyodrębnienia środków
otrzymanych z dotacji i wydatków dokonywanych z tych środków, a ponadto
istniały techniczne możliwości ujęcia w programie finansowo-księgowym środków
z dotacji i wydatków na realizację zadania np. na kontach pozabilansowych.

(dowód: akta kontroli str. 339-341,380-383-399,409-413)

3. Dane dotyczące planowanych i wykonanych środków własnych oraz środków
budżetu państwa, ujęte w sprawozdaniu Gminy z wykorzystania dotacji
udzielonej na podstawie umowy z Wojewodą, były niezgodne z danymi
wynikającymi z aneksu nr 1 do tej umowy i z rzeczywiście poniesionymi
wydatkami (w sprawozdaniu ujęto dane z umowy z Wojewodą, przed jej zmianą).
Zgodnie z instrukcją zawartą w tym sprawozdaniu, wartości planowane należało
przyjąć na podstawie wartości określonych w umowie z Wojewodą lub jej
późniejszych aneksach, a za wartości wykonane należało przyjąć rzeczywiste
wydatki lub rzeczywiście otrzymaną dotację.
Pracownik Urzędu sporządzający ww. sprawozdanie wyjaśnił, że wprowadzenie
niewłaściwych danych nastąpiło w wyniku pomyłki.

W trakcie kontroli NIK dokonano korekty sprawozdania i przesłano ją do PUW.
(dowód: akta kontroli str. 228-239, 283-286, 292-298, 339-341, 375-379)

VI. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:
1. Podjęcie działań w celu zapewnienia przestrzegania obowiązku prowadzenia

wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków otrzymanych z dotacji celowej
oraz wydatków poniesionych na realizację zadania dofinansowanego ze środków
tej dotacji.

2. Podjęcie działań zarządczych w celu wyeliminowania nieprawidłowości przy
sporządzaniu rozliczeń i sprawozdań z otrzymanych dotacji.

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
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. 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 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.

Gdańsk, dnia /4 marca 2019 r.

Kontroler
Andrzej Kaczyński

główny specjalista ko li państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

WICEDYREKTOR DELEGATURY

N~']~~
Teresa Sawicka
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