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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 Istebna1, ul. 43-470 Istebna 1000 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Łucja Michałek, Wójt Gminy Istebna od 19 listopada 2018 r. 

W okresie od 5 grudnia 2014 r. do 20 listopada 2018 r. stanowisko to zajmował 
Henryk Gazurek 

 (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Katowicach 

Kontroler Artur Stekla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/37/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny, pod względem legalności, rzetelności 
i gospodarności, wykorzystania przez Urząd w 2018 r. dotacji celowych z budżetu 
państwa (część 85/24 – województwo śląskie) na dofinansowanie: 

1. zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, o których mowa, w art. 53 ust. 1 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych3; 

2. zadania pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej w ramach 
programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019. 

Podstawą sformułowania oceny były w szczególności następujące działania 
kontrolne: 

a. odnośnie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego 

― kontrola przekazywania wymaganych informacji w związku z planowaniem 
dotacji; 

― analiza przekazywania środków dotacji do jednostek realizujących dotowane 
zadania; 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 
3 Dz.U., poz. 2203 ze zm.; dalej: ustawa o fzo. 
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― kontrola przeznaczenia środków dotacji; 
― kontrola rozliczenia środków dotacji i zwrotu niewykorzystanej części tych 

środków; 

b. odnośnie dotacji na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej 
Zaolzie w Istebnej 

― kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych4 w związku z realizacją dofinansowanego zadania; 

― sprawdzenie wypełnienia obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej otrzymanych środków dotacji i wydatków poniesionych z tych 
środków; 

― kontrola przeznaczenia środków dotacji; 
― analiza przebiegu realizacji dofinansowanego zadania; 
― kontrola rozliczenia środków dotacji; 
― analiza uzyskanych efektów rzeczowych wykorzystania środków dotacji.  

 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Istebna5 (powiat cieszyński, województwo 
śląskie), przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania publiczne.  

W 2018 r. zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wykonywało w Gminie 
pięć szkół z oddziałami przedszkolnymi6, zespół szkolno-przedszkolny7, cztery 
przedszkola niepubliczne8 i niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny9. 
Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną publicznych placówek 
przedszkolnych zapewniała samorządowa jednostka budżetowa – Gminy Zespół  
do spraw Oświaty w Istebnej10, nadzorowany przez Wójta Gminy. Zadaniami 
dotyczącymi m.in. prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych,  
ustalaniem kwoty dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych oraz 
sporządzaniem sprawozdań i analiz z zakresu wykonywanych czynności, zajmował 
się pracownik zatrudniony w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Oświaty, 
podlegającym Zastępcy Wójta Gminy. Na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała w 2018 r. dotację w kwocie  
486,4 tys. zł. 

Zadanie pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej (w szczególności: 
przygotowanie inwestycji, nadzór nad jej realizacją, odbiór końcowy i rozliczenie 
finansowe) należało do kompetencji Referatu Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu, 
nadzorowanego przez Wójta Gminy. Na dofinansowanie tego zadania Gmina 
otrzymała w 2018 r. dotację w kwocie 2.918,7 tys. zł.  

                                                      
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: ustawa Pzp. 
5 Dalej: Gmina. 
6 W Istebnej (nr 2), w Koniakowie (nr 1 i 2), w Jaworzynce (nr 1 i 2). 
7 W Istebnej. 
8 W Istebnej (im. Jana Pawła II i im. Św. Józefa), w Koniakowie („Miglanc”), w Jaworzynce 
(„Smerfokolandia”). 
9 W Jaworzynce („Słoneczna Kraina”). 
10 Dalej: GZO. 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia11, że środki dotacji  przyznanych na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadania pn. Rozbudowa drogi 
wewnętrznej Zaolzie w Istebnej Urząd wykorzystał (z zachowaniem obowiązujących 
limitów) terminowo i zgodnie z przeznaczeniem, osiągając zakładane efekty 
rzeczowe.   

Wniosek o dofinansowanie rozbudowy drogi został sporządzony według wzoru 
określonego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim12 i zawierał wymagane elementy.  
Przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane w Urzędzie przestrzegano 
przepisów ustawy Pzp. Prowadzono, zgodnie z umową dotacji, wyodrębnioną 
ewidencję księgową otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych 
z tych środków. W sprawozdaniu z wykorzystania dotacji ujęto prawidłowe kwoty 
wydatków poniesionych na zadanie. Sporządzono je według wymaganego wzoru  
i terminowo przekazano do ŚUW.  

Całość otrzymanych środków dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego przekazano do placówek przedszkolnych w kwotach  
i terminach umożliwiających prawidłową realizację tych zadań. Rozliczenie dotacji 
sporządzono według wymaganego wzoru, jak również terminowo przekazano  
do ŚUW. Wykazano w nim zgodne ze stanem faktycznym kwoty dotacji otrzymanej 
i wykorzystanej oraz kwotę środków niewykorzystanych do końca roku 
budżetowego, które  terminowo zwrócono na rachunek ŚUW. Nie zapewniono 
jednak rzetelnej weryfikacji danych zamieszczonych w systemie informacji 
oświatowej13, stanowiących podstawę do obliczenia należnej dotacji, co skutkowało 
zawyżeniem o 8,2 tys. zł (1,72%) przyznanych i wypłaconych Gminie w 2018 r. 
środków z tego tytułu oraz spowodowało wykazanie w rozliczeniu dotacji 
nierzetelnych danych, dotyczących liczby dzieci w placówkach przedszkolnych. 

 

V. Wyniki kontroli 

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego 

W celu obliczenia, w sposób określony w art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty14 (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.), wysokości 
dotacji dla Gminy na dofinansowanie w 2018 r. zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego, kierownicy placówek przedszkolnych podali w SIO informacje 
o liczbie dzieci w wieku do lat pięciu korzystających z tych placówek, według stanu 
na 30 września 2017 r. (łącznie 35515). Brak rzetelnej weryfikacji tych informacji  

                                                      
11 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. 
12 Dalej: ŚUW. 
13 Dalej: SIO. 
14 Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm. 
15 W szkołach podstawowych: w Istebnej (nr 2) – siedem, w Koniakowie (nr 1 i 2) – odpowiednio  
43 i 11, w Jaworzynce (nr 1 i 2) – odpowiednio 35 i cztery; w zespole szkolno-przedszkolnym  
w Istebnej – 79; w przedszkolach niepublicznych: w Istebnej (im. Jana Pawła II i im. Św. Józefa) – 

Opis stanu 
faktycznego 
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spowodował, że dane wykazane w SIO, stanowiące podstawę wyliczenia kwoty 
należnej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 
były w przypadku niektórych placówek niezgodne ze stanem faktycznym, co opisano 
poniżej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 46-57) 

Wójt Gminy wskazał, zgodnie z art. 31 ust. 10 w zw. z art. 31 ust. 1, 6 i 7 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe16, miejsce korzystania z wychowania 
przedszkolnego dzieciom (znajdującym się w przedziale wiekowym od trzech do 
pięciu lat), zgłoszonym (pismem z dnia 21 kwietnia 2017 r.) przez kierownika jednej 
z publicznych placówek przedszkolnych17, stosownie do § 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 przedszkolnego18 (obowiązującego do 31 grudnia 2017 r.). W związku 
z powyższym na dzień 30 września 2017 r. nie wystąpił obowiązek, określony  
w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia MEN w sprawie dotacji na zadania w zakresie 
wychowania przedszkolnego, przekazania przez Wójta Gminy listy dzieci, którym  
nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, do Wojewody 
Śląskiego.   

 (dowód: akta kontroli str. 5-11, 121-172, 516-519, 960-961) 

W dniu 30 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części 85/24 – 
województwo śląskie, do Urzędu wpłynęła informacja ŚUW (pismo z dnia  
25 kwietnia 2018 r.) o wysokości dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (486,4 tys. zł). Podana kwota 
wynikała z obliczeń dokonanych zgodnie z art. 53 ust. 3 i 4 w związku z art. 109  
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o fzo (obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.). Niezwłocznie 
dokonano stosownych zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy19. 

(dowód: akta kontroli str. 39-43, 85-90) 

Urząd otrzymał cztery z 12 części dotacji w łącznej kwocie 162,1 tys. zł w dniu 
27 kwietnia 2018 r. Pozostałe części dotacji (w kwocie 40,5 tys. zł każda) wpływały 
w terminie określonym w art. 53 ust. 9 ustawy fzo, tj. do 15 dnia miesiąca (od maja 
do grudnia 2018 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 199-207) 

 

Całość otrzymanych środków dotacji przekazywano do placówek przedszkolnych 
(proporcjonalnie do liczby dzieci) z częstotliwością miesięczną, począwszy od  

                                                                                                                                       
odpowiednio 40 i 27, w Koniakowie („Miglanc”) – 46, w Jaworzynce („Smerfokolandia”) – 47;  
w niepublicznym terapeutycznym punkcie przedszkolnym w Jaworzynce („Słoneczna Kraina”) – 16. 
16 Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm. 
17 W przypadku pozostałych 10 placówek przedszkolnych nie wystąpił obowiązek zgłoszenia. 
18 Dz.U. poz. 875; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie dotacji na zadania w zakresie wychowania 
przedszkolnego.  
19 Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050.50.2018 z 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Istebna na rok 2018. 
Uchwała Rady Gminy nr XLI/330/2018 z 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030. 
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maja 2018 r., w kwotach i terminach umożliwiających realizację zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 69, 223-331) 

Ze środków dotacji w kwocie 486,4 tys. zł wykorzystano 485,4 tys. zł (99,8%). 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 10 ustawy fzo, środki te zostały wykorzystane na 
dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego (m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników 
placówek przedszkolnych; opłaty za media; zakupy materiałów, wyposażenia 
i pomocy dydaktycznych; wynajem pomieszczeń; opłaty bankowe i pocztowe; 
bieżące remonty; inne usługi20). Udział kwoty dotacji w kosztach realizacji tych 
zadań nie przekroczył limitu dla zadań własnych (80%) określonego w art. 128  
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych21. 

(dowód: akta kontroli str. 565-666, 759-828, 1040-1042) 

Roczne rozliczenie dotacji sporządzono z uwzględnieniem wymogów określonych 
w § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia  
2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego22 oraz według wzoru zawartego w załączniku do ww. 
rozporządzenia. Przekazano je do ŚUW 28 stycznia 2019 r. (w formie papierowej 
i w formie elektronicznej), tj. w terminie określonym w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia 
(do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona).  
W rozliczeniu podano zgodne ze stanem faktycznym kwoty dotacji otrzymanej 
(486,4 tys. zł) i wykorzystanej (485,4 tys. zł) oraz kwotę niewykorzystaną do końca 
roku budżetowego (904,20 zł). W rozliczeniu podano również, na podstawie danych 
wykazanych w SIO, liczbę 400 dzieci w placówkach przedszkolnych (które w 2018 r. 
kończą pięć lat lub mniej), według stanu na 30 września 2018 r. Wskutek braku 
rzetelnej weryfikacji danych w SIO, w Urzędzie (ani w GZO) nie stwierdzono,  
że liczba ta była niezgodna ze stanem faktycznym, co opisano poniżej w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości. Z uwagi na to, że liczba dzieci według stanu na  
30 września 2018 r. nie zmniejszyła się w porównaniu do liczby dzieci według stanu 
na 30 września 2017 r., nie powstał obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej w 2018 r., 
o którym mowa w art. 53 ust. 8 ustawy o fzo.    

Kwotę dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego zwrócono na rachunek  
ŚUW w dniu 25 stycznia 2019 r., tj. w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 209-210, 215-220, 1045-1086) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W Urzędzie nie zapewniono rzetelnej weryfikacji danych wykazanych przez 
kierowników placówek przedszkolnych w SIO, dotyczących liczby dzieci  w wieku  
do lat pięciu, korzystających z tych placówek według stanu na 30 września 2017 r.  
i 2018 r. W konsekwencji, do ustalenia, w sposób określony w art. 53 ust. 3 ustawy  

                                                      
20 Np. usługi ksero, usługi księgowe, obsługę informatyczną, usługi konserwatorskie, organizację 
zajęć terapeutycznych i muzyczno-tanecznych, organizację wycieczek. 
21 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.; dalej: ustawa o finansach publicznych. 
22 Dz. U. poz. 2425. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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o fzo, kwoty dotacji na dofinansowanie w 2018 r. i 2019 r. zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego, podano dane niezgodne ze stanem faktycznym 
(zawyżone odpowiednio o sześć i 25 dzieci).   

Skutkowało to: 

− zawyżeniem wydatków o 8,2 tys. zł  w zestawieniu sporządzonym 14 lutego 
2018 r. na polecenie z Kuratorium Oświaty w Katowicach23, dotyczące 
przekazania informacji o kwotach wydatków w poszczególnych rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej; 

− przyznaniem i wypłaceniem Gminie dotacji w 2018 r. w kwocie wyższej od 
należnej o 8,2 tys. zł  (6 x 1.370,00 zł), natomiast w 2019 r. dotacja wyższa  
od należnej o 35,1 tys. zł (25 x 1.403,00 zł) nie została na dzień sporządzenia 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego wypłacona;  

− wykazaniem, w rozliczeniu wykorzystania dotacji w 2018 r., nierzetelnej liczby 
dzieci w placówkach przedszkolnych, które w 2018 r. kończą pięć lat lub mniej, 
według stanu na 30 września 2018 r. (400 zamiast 375). 

Brak rzetelnej weryfikacji danych w SIO spowodował również, że wykazano  
255 miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego (w tym w pięciu z 11 
placówek – zero, a w jednej – jedno miejsce), tj. w liczbie niższej niż wykazana 
liczba dzieci korzystających z tych placówek.   

NIK zwraca uwagę, że zaniechanie to wystąpiło w sytuacji, gdy w dniu 9 stycznia 
2018 r. do Urzędu wpłynęło pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym 
polecono przeprowadzenie weryfikacji danych zamieszczonych w SIO, m.in. liczby 
dzieci (urodzonych w latach 2012–2015) w placówkach przedszkolnych, według 
stanu na 30 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 12-37, 39, 46-69, 199-207, 218, 520-564, 829-835, 
1045-1068) 

Dyrektor GZO zeznał, że przyczyną niezapewnienia rzetelnej weryfikacji danych 
w SIO  (liczby dzieci w wieku do lat pięciu w placówkach przedszkolnych według 
stanu na 30 września 2017 r.) był brak czasu.   

    (akta kontroli str. 211-214) 

W powyższej sprawie, Zastępca obecnego Wójta Gminy wyjaśnił, że weryfikacja 
została przeprowadzona drogą telefoniczną, ponieważ dokumentacja 
z postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania znajdowała 
się w szkołach. Były Wójt Gminy zeznał natomiast, że miał pełne zaufanie do osób, 
które przygotowały i miały sprawdzić dane w SIO; nie wiedział o zaistniałych 
błędach. 

(akta kontroli str. 516-519, 1003) 

W sprawie wykazania w rozliczeniu wykorzystania dotacji w 2018 r. zawyżonej  
o 25 liczby dzieci w wieku do lat pięciu w placówkach przedszkolnych według stanu 
na 30 września 2018 r. Podinspektor zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku  
ds. Oświaty, odpowiedzialna zgodnie z zakresem czynności m.in. za sporządzanie 
sprawozdań i analiz, wyjaśniła, że dane dotyczące placówek niepublicznych 
zweryfikowała w oparciu o posiadane listy dzieci uczestniczących w zajęciach 

                                                      
23 Pismo OA-LO.3146.6.6.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. 
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wychowania przedszkolnego, natomiast dane dotyczące placówek publicznych nie 
zostały zweryfikowane (posłużono się danymi z SIO).  

NIK zwraca przy tym uwagę na fakt, że powyższego Samodzielnego Stanowiska  
ds. Oświaty  nie uwzględniono w regulaminie organizacyjnym Urzędu. 

(akta kontroli str. 97-120, 1003, 1043-1044, 1078-1080) 

Zdaniem NIK, jedną z przyczyn niewdrożenia w Urzędzie właściwych działań 
weryfikujących dane w SIO był brak stosownej regulacji wewnętrznej (procedury), 
jednoznacznie ustalającej zakres niezbędnych działań i ich terminy oraz osoby 
(stanowiska) odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.  

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania w ramach programu 
wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019 

Wniosek o dofinansowanie zadania Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie 
w Istebnej sporządzono w Urzędzie według wzoru określonego w ŚUW. Zawierał  
on elementy określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu 
terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych  
i gminnych24 (dane wnioskodawcy, planowane koszty realizowanego zadania, źródła 
finansowania realizowanego zadania, kwotę wnioskowanej dotacji, szczegółowy 
opis zadania, termin realizacji zadania).  

(dowód: akta kontroli str. 332-385) 

W dniu 6 lipca 2018 r., pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą, zawarto umowę 
dotacji na dofinansowanie zadania opisanego w powyższym wniosku w kwocie 
2.918,7 tys. zł, stanowiącej 35,2% kosztów kwalifikowalnych tego zadania, 
tj. z zachowaniem limitu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie 
dotacji na budowę dróg (50%).   

(dowód: akta kontroli str. 403-410) 

Zgodnie z § 4 pkt 2 umowy dotacji, w związku z realizacją zadania, w Urzędzie 
przestrzegano przepisów ustawy Pzp. Wyboru wykonawcy zamówienia na 
rozbudowę drogi dokonano w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie 
wszczęto 13 marca 2018 r.). Umowę z podmiotem, który zaoferował najniższą cenę 
zawarto w dniu 27 kwietnia 2018 r. W myśl art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, przy wyborze 
wykonawcy zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego (finansowanego 
w ramach wkładu własnego Gminy) nie stosowano określonych w niej trybów,  
gdyż wartość zmówienia nie przekroczyła 30,0 tys. euro. 

(dowód: akta kontroli str. 428-495, 997) 

Zgodnie z § 5 ust. 15 umowy dotacji, w Urzędzie prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych 
z tych środków25. 

(dowód: akta kontroli str. 406,  670-680, 1004-1019) 

                                                      
24 Dz.U. z 2018 r. poz. 740, ze zm. (uchylonego z dniem 4 grudnia 2018 r.); dalej: rozporządzenie RM 
w sprawie dotacji na budowę dróg. 
25 Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/192/2010 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia 
dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontroli zarządczej w zakresie gospodarki 
finansowej obowiązującej w Urzędzie. 
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Urząd otrzymał środki dotacji w terminie określonym w § 5 ust. 7 tej umowy (do 14 
dni od przedłożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi 
dokumentami)26. 

(dowód: akta kontroli str. 681-742) 

Wydatki ze środków dotacji w kwocie 2.918,7 tys. zł poniesiono w terminie 
określonym w § 5 ust. 11 umowy dotacji (do 31 grudnia 2018 r.), na roboty  
i w kwotach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
załącznik nr 127 do umowy dotacji. Ponadto, na zadanie poniesiono wydatki  
w ramach wkładu własnego w kwocie 5.372,7 tys. zł (64,8% kosztów 
kwalifikowalnych zadania) oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.063,6 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str. 403, 406, 376-377, 691-707, 718-719, 723-728, 734-
739, 750-757, 996-997) 

Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy zawartej z wykonawcą28, roboty budowlane zakończono 
14 listopada 2018 r. Odbiór inwestycji, potwierdzony protokołem odbioru końcowego 
z 19 listopada 2018 r.29, nastąpił w terminie określonym w § 5 ust. 10 umowy dotacji 
(do 30 listopada 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 375-377, 406, 468, 484-491, 496-499) 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji sporządzono według wzoru załączonego  
do umowy dotacji, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w § 10 ust. 1a  
rozporządzenia RM w sprawie dotacji na budowę dróg (m.in. nazwy zadania,  
okresu realizacji umowy dotacji, zakresu rzeczowego, kosztów realizacji zadania). 
Wykazano w nim prawidłowe kwoty poniesionych na zadanie wydatków, 
finansowanych ze środków dotacji i ze środków własnych oraz w ramach kosztów 
kwalifikowalnych (łącznie 9.355,0 tys. zł). Sprawozdanie to przekazano do ŚUW  
w terminie określonym w § 5 ust. 13 umowy dotacji (do 31 stycznia 2019 r., nie 
później jednak niż 31 dni od uregulowania ostatniej płatności związanej z 
realizowanym zadaniem) oraz w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 500-513, 691-707, 718-719, 723-728, 734-739, 750-757) 

W wyniku realizacji zadania uzyskano zakładane efekty rzeczowe: rozbudowaną 
jezdnię na odcinku 1 104,0 m, chodnik, ścieżkę rowerową oraz kanalizację 
deszczową i oświetlenie wzdłuż drogi.  

(dowód: akta kontroli str. 38, 424, 667-669, 729-733)  

                                                      
26 W dniu 11 października 2018 r. – 1.100,0 tys. zł; w dniu 6 grudnia 2018 r. – 1.818,7 tys. zł. 
27 Zmieniony w dniu 26 listopada 2018 r. w trybie określonym w § 3 ust. 1 umowy dotacji. 
28 Aneksami do umowy z wykonawcą dwukrotnie przesunięto termin zakończenia robót budowlanych 
(z 30 września na 30 października, a następnie na 23 listopada 2018 r.), z uwagi na ulewne deszcze, 
wystąpienie robót dodatkowych, mających wpływ na termin  zakończenia zamówienia podstawowego 
oraz problemy projektowe i uzgodnienia niezależne od wykonawcy. Możliwość dokonania zmian 
terminu, w związku z powyższymi okolicznościami, została przewidziana w § 9 ust. 2 lit. a umowy  
z wykonawcą. 
29 W protokole wskazano, że roboty zakończono w terminie umownym, materiały wbudowane były 
zgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną i zatwierdzeniami materiałowymi, a wszystkie 
roboty budowlane zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z dokumentacją projektową oraz należytą 
starannością i dobrą jakością. 
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VI. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia rzetelnej weryfikacji zamieszczanych w SIO danych, stanowiących 
podstawę do obliczenia należnej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego (w szczególności poprzez wprowadzenie procedury 
określającej zasady tej weryfikacji) 

oraz wnosi o: 

1) zwrot dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w kwocie 8,2  tys. zł wraz z odsetkami, pobranej w 2018 r. w nadmiernej wysokości; 

2) podjęcie działań zapewniających wypłacenie w 2019 r. dotacji na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie obliczonej w oparciu  
o rzetelną liczbę dzieci w placówkach przedszkolnych, które w 2018 r. kończą pięć 
lat lub mniej (według stanu na 30 września 2018 r.). 

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 Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b 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 o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków 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. 

Katowice, dnia 29 marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  
Monika Kopczyk 

Doradca ekonomiczny 
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