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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz (Urząd lub Jednostka) 
 
Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Biecza, od 16 listopada 2014 r. 

 (akta kontroli str. 2-3) 

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w 2018 r. 
 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze 
dotyczące ustawy budżetowej na 2018 r. W przypadku konieczności porównania 
niektórych danych z danymi za lata 2015-2017, okres kontroli obejmuje również te 
lata. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 
 
 
Mariusz Pindral, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/31/2019 z 17 stycznia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie planowanie i wykorzystanie przez Gminę 
Biecz (Gmina) w 2018 r. dotacji z budżetu państwa w części 85/12 – województwo 
małopolskie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 
oraz w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”3. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy w zakresie pozyskania 
i wykorzystania w 2018 r. finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat udzielonego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)4 na utworzenie lokalu socjalnego. 

Łączna kwota otrzymanych w 2018 r. dotacji w części 85/12 – województwo 
małopolskie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 
oraz rozwoju gminnej infrastruktury drogowej wyniosła 2 512,4 tys. zł, z tego na 
powyższe zadania odpowiednio 476,8 tys. zł i 2 035,6 tys. zł. W przypadku 
infrastruktury drogowej udzielenie dotacji poprzedzone było złożeniem poprawnie 
sporządzonego wniosku, a wykonawcę inwestycji wyłoniono przy zastosowaniu 
Prawa zamówień publicznych5. Obie przyznane dotacje wykorzystano w całości, 
zgodnie z przeznaczeniem. Ich ewidencję prowadzono na wyodrębnionych 
urządzeniach księgowych. Inwestycje drogowe zrealizowano terminowo. Dotacje 
rozliczono poprawnie oraz terminowo. 

Kwota finansowego wsparcia udzielonego w 2018 r. przez BGK wyniosła 
46,2 tys. zł. W Urzędzie poprawnie sporządzono wniosek o udzielenie finansowego 
wsparcia, przyznane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem, 
przy zastosowaniu Prawa zamówień publicznych, a ich ewidencję prowadzono na 
wyodrębnionych kontach. Remont lokalu mieszkalnego zrealizowano terminowo, 
zainstalowano w nim urządzenia wskazane w art. 6b ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań 
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych 
pomieszczeń6. Sporządzono poprawne rozliczenie poniesionych kosztów 
przedsięwzięcia, które terminowo przekazano do BGK. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego 

1.1. Planowanie 

W 2018 r. w Gminie funkcjonowało jedno gminne przedszkole publiczne, cztery 
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz pięć przedszkoli 
w zespołach szkolno-przedszkolnych. Obsługę finansową tych jednostek prowadził 
Zespół Obsługi Jednostek (odrębna jednostka budżetowa). Ponadto na terenie 
Gminy funkcjonowały dwa przedszkola niepubliczne. W 2018 r. zaplanowano środki 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Ustanowiony uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. 
4 Środki finansowego wsparcia udzielonego z Funduszu Dopłat przez BGK pochodziły z budżetu państwa 

z części 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. 
5 Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

dalej: Prawo zamówień publicznych. 
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 2321, ze zm. 
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na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego realizowane w 12 placówkach 
wychowania przedszkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

W dniach 10-11 maja 2017 r., tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego7, do Urzędu 
wpłynęły listy dzieci, którym Gmina miała obowiązek zapewnić możliwość 
korzystania z wychowania przedszkolnego, złożone przez dwanaście placówek 
wychowania przedszkolnego (łącznie 348 dzieci). Wszystkie dzieci zostały przyjęte. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

W dniu 13 października 2017 r. Burmistrz Biecza przekazał Małopolskiemu 
Kuratorowi Oświaty informację o zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania 
przedszkolnego wszystkim dzieciom zamieszkałym na obszarze Gminy, zgłoszonym 
podczas postępowania rekrutacyjnego. Liczba dzieci wskazanych jako podstawa do 
obliczenia kwoty należnej dotacji (348 dzieci) była zgodna z danymi wykazanymi 
w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. Skarbnik 
zweryfikowała informacje przekazane przez dyrektorów jednostek oświatowych 
z danymi w Systemie Informacji Oświatowej. Z weryfikacji sporządzono notatkę. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 195-197) 

W uchwale budżetowej Gminy na 2018 r., podjętej 28 grudnia 2017 r., zaplanowano 
dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 704,2 tys. zł, obliczoną jako 
iloczyn kwoty rocznej (1 370 zł) i 514 dzieci. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 
nie planowano takich dochodów. Skarbnik wyjaśniła, że do obliczenia dotacji 
przedszkolnej zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2018 r. omyłkowo ujęto 
również dzieci sześcioletnie, których planowanie zostało przesunięte do subwencji. 
W dniu 30 kwietnia 2018 r. plan dotacji został skorygowany do kwoty 476,8 tys. zł 
i w tym zakresie nie wprowadzano innych zmian. Dotację ewidencjonowano w dziale 
801 „Oświata i wychowanie”, rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych” (104,1 tys. zł), 80104 „Przedszkola” (360,3 tys. zł) i 80149 
„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (12,4 tys. zł) oraz 
paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin i związków powiatowo-gminnych)”. 
W piśmie Wojewody Małopolskiego z 27 kwietnia 2018 r. informującym o przyznaniu 
dotacji przedszkolnej wskazano, że środki te pochodziły z rezerwy celowej budżetu 
państwa poz. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 13-18, 22-27,183, 190-194) 

W 2018 r. nie wystąpiły przypadki niewskazania dzieciom miejsca korzystania 
z wychowania przedszkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 12) 

W dniu 9 stycznia 2018 r. inspektor Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu 
zweryfikował dane w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) stanowiące podstawę 
podziału dotacji. W dniu 16 lutego 2018 r. Gmina poinformowała Kuratorium Oświaty 
w Krakowie o podziale przyznanej dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji 
budżetowej. Procedura ta wynikała z pisma Małopolskiego Kuratorium Oświaty znak 
WO-II.3146.2.1.2018.SN z 15 lutego 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 19-21, 28) 

                                                      
7 Dz. U. poz. 2425, dalej: rozporządzenie w sprawie udzielenia dotacji na wychowanie przedszkolne. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

1.2. Wykorzystanie środków 

Łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w wysokości 476,8 tys. zł została wyliczona zgodnie 
z postanowieniami art. 53 ust. 3-8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych8 oraz 
rozporządzenia w sprawie udzielenia dotacji na wychowanie przedszkolne. 
W 2018 r. wydatki bieżące na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 
w Gminie wyniosły łącznie 4 345,3 tys. zł (dodatkowo na zadania te wydatkowano 
3,3 tys. zł na zadania inwestycyjne ze środków własnych Gminy). Wydatki bieżące 
gminnych placówek wychowania przedszkolnego wyniosły 4 070,5 tys. zł, a wydatki 
na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 274,8 tys. zł (na jedno dziecko 
w przedszkolach niepublicznych przypadała dotacja w wysokości 8,5 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 22-27, 39-40, 339) 

Pierwszą część dotacji Gmina otrzymała 8 maja 2018 r., tj. niezwłocznie po 
zwiększeniu wydatków w części 85/12 – województwo małopolskie z wyrównaniem 
za okres od początku roku (pięć miesięcy) w łącznej wysokości 198,6 tys. zł, 
a następnie środki dotacji otrzymywano co miesiąc do 13 dnia każdego miesiąca 
w wysokości 39,7 tys. zł miesięcznie. 

(dowód: akta kontroli str. 30-32) 

W 2018 r. w zakresie udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
obowiązywała uchwała nr XLIV/480/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z 11 stycznia 
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym 
i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, 
szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny i placówkom prowadzącym na terenie Gminy Biecz, trybu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu 
rozliczenia ich wykorzystania (zmieniona uchwałą nr XLV/487/2018 z 29 stycznia 
2018 r.). Zgodnie z powyższymi regulacjami organ prowadzący przedszkolne 
placówki niepubliczne składa corocznie do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji wniosek o udzielenie dotacji. Przypadająca na dany rok dotacja 
dla przedszkolnych placówek niepublicznych przekazywana jest w transzach, 
w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, a za grudzień do 15 grudnia. 
Środki przekazywane są na podstawie składanych do 5 dnia każdego miesiąca 
informacji o liczbie uczniów. Dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia 
roku następnego.  

(dowód: akta kontroli str. 226-239) 

W miesiącach marzec, czerwiec oraz wrzesień 2018 r. niepubliczne placówki 
przedszkolne otrzymały środki w kwotach wynikających z liczby uczęszczających 
dzieci, w terminach wynikających z ww. regulacji, w kwotach odpowiednio: 19 tys. zł, 
21,2 tys. zł oraz 24,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 198-225, 240-241, 246-304) 

W 2018 r. w zakresie przekazywania środków do publicznych gminnych przedszkoli 
obowiązywało zarządzenie Nr 484/2018 Burmistrza Biecza z 2 stycznia 2018 r. 
w sprawie wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na 2018 r. Zgodnie 
z powyższym zarządzeniem kierownicy publicznych placówek przedszkolnych, za 
pośrednictwem Zespołu Obsługi Jednostek, składają zapotrzebowania na środki 
finansowe z określeniem charakteru zobowiązań oraz terminem płatności, 

                                                      
8 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.). 
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w następujących terminach: od 30 dnia miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca – 
w terminie do 27 dnia miesiąca, od 11 do 20 dnia miesiąca – w terminie do 9 dnia 
miesiąca, od 21 do 29 dnia miesiąca – w terminie do 19 dnia miesiąca.  

(dowód: akta kontroli str. 226-239) 

W miesiącach marzec, czerwiec oraz wrzesień 2018 r. publiczne placówki 
przedszkolne otrzymały środki zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami, 
w terminach wynikających z ww. regulacji, w kwotach odpowiednio: 399,9 tys. zł, 
290,1 tys. zł i 284,9 tys. zł.  

Placówki wychowania przedszkolnego nie kierowały do Urzędu monitów 
o przyspieszenie ich przekazywania. 

(dowód: akta kontroli str. 198-225, 240-241, 246-304) 

W dniu 28 stycznia 2019 r. przekazano do Kuratorium Oświaty w Krakowie 
rozliczenie wykorzystania dotacji za 2018 r., tj. w terminie określonym w § 4 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego. Środki wykorzystanej dotacji celowej na wychowanie 
przedszkolne stanowiły 11,7% wydatków bieżących Gminy na zadania w zakresie 
wychowania przedszkolnego. W przedstawionym rozliczeniu nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Wszystkie środki przyznanej dotacji wykorzystano i nie wystąpiła 
konieczność dokonania ich zwrotu do budżetu państwa. Wojewoda Małopolski nie 
wydał decyzji określającej kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne przypadającą 
do zwrotu. 

Efektem rzeczowym zadania było dofinansowanie różnych form wychowania 
przedszkolnego kwotą 476,8 tys. zł. Średnioroczna liczba dzieci korzystających 
z wychowania przedszkolnego w 2018 r. w Gminie wyniosła 350 (348 według stanu 
na 30 września 2017 r. i 353 dzieci na 30 września 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 35-37) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie planowanie i wykorzystanie środków 
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego.  

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

W dniu 15 września 2017 r. Gmina złożyła do Wojewody Małopolskiego wniosek na 
dofinansowanie zadania własnego polegającego na przebudowie dróg gminnych nr 
271101K w km 1+539-2+202, nr 271128K w km 0+000-0+165, nr 271123K w km 
0+000-0+536 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. W wyniku oceny tego wniosku, dokonanej przez 
komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego, która w ocenie merytorycznej 
przyznała 24 punkty, zadanie zajęło 7 miejsce na ostatecznej liście rankingowej. 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem planowany koszt zadania wyniósł 4 471,1 tys. zł. 
Źródłami finansowania miała być dotacja celowa z budżetu państwa w części 85/12 
– województwo małopolskie (2 051,8 tys. zł) oraz środki własne Gminy 
(2 419,3 tys. zł). W ramach tego zadania miały zostać przebudowane w Bieczu 
ulice: Kazimierza Wielkiego, Tysiąclecia oraz Skłodowskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 44-49) 
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W dniu 23 marca 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz budowa oświetlenia 
ulicznego”. Szacowana przez Gminę wartość zadania wyniosła 3 843,2 tys. zł. 
Zarządzeniem Burmistrza z 23 marca 2018 r. została powołana komisja 
przetargowa. Wykonawcę inwestycji wyłoniono przy zastosowaniu trybu przetargu 
nieograniczonego zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Kryterium wyboru 
wykonawcy była cena (60%) oraz okres gwarancji (40%). Złożono dwie oferty 
odpowiednio na kwoty 4 739,2 tys. zł (okres gwarancji 7 lat) i 5 572,5 tys. zł (okres 
gwarancji 7 lat). Wybrano ofertę tańszą. Umowę z wykonawcą podpisano 7 maja 
2018 r. na kwotę wynikającą z przetargu.  

(dowód: akta kontroli str. 52-64, 317-335) 

W dniu 26 czerwca 2018 r. Gmina podpisała umowę dotacji z Wojewodą 
Małopolskim na przebudowę dróg będących przedmiotem wniosku. Koszt 
kwalifikowany realizowanego zadania wyniósł 4 071,2 tys. zł. Przyznano dotację 
celową w wysokości 2 035,6 tys. zł, tj. 50% kosztów realizacji zadania. W dniu 
24 września 2018 r. Wojewoda Małopolski poinformował Gminę o przyznanej dotacji 
w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, 
paragrafie 633 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych). Środki te pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa 
poz. 70 – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Zgodnie z umową dotacji Wojewoda miał przekazać środki w terminie 
20 dni od daty przedłożenia poprawnego wniosku o wypłatę dotacji. Dotację 
należało wykorzystać do 31 grudnia 2018 r. Rozliczenie dotacji należało przedłożyć 
Wojewodzie w terminie do 30 dni od daty zakończenia zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 65-74) 

Gmina w wyznaczonym terminie i wysokości otrzymała środki przyznanej dotacji, 
tj. 20 grudnia 2018 r. na rachunek Urzędu wpłynęła kwota 2 035,6 tys. zł. Środki 
dotacji ujęte były w projekcie budżetu Gminy na 2018 r. na podstawie opublikowanej 
w Internecie przez Wojewodę Małopolskiego listy rankingowej.  

(dowód: akta kontroli str. 309-316) 

Kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 2 035,6 tys. zł i stanowiła 50% kosztów 
realizacji zadania w ramach kosztów kwalifikowanych (4 071,2 tys. zł), tj. nie 
przekroczyła poziomu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych 
i gminnych9 (50% kosztów realizacji zadania). 

(dowód: akta kontroli str. 305-308) 

Zgodnie z § 3.1 umowy dotacji w ewidencji księgowej Urzędu wyodrębniono konto 
901-1-2-17 do ewidencji dochodów z tytułu otrzymanej dotacji oraz konto 
080-1-zadanie-60016-schetynówka do ewidencji inwestycji drogowej. 

(dowód: akta kontroli str. 50-51) 

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem określonym w umowie na 
realizację zadania. Zgodnie z umową zakończenie robót powinno nastąpić do 
12 grudnia 2018 r. Protokół końcowy odbioru robót sporządzono 6 grudnia 2018 r. 
Gmina wykorzystała całość przyznanych środków z dotacji, płacąc wykonawcy 
w dniu 21 grudnia 2018 r. kwotę 4 739,2 tys. zł. Na inwestycje oprócz wydatków 
kwalifikowanych poniesiono ze środków Gminy wydatki niekwalifikowane 
w wysokości 668 tys. zł na wykonanie oświetlenia oraz remont kanalizacji 

                                                      
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 740 ze zm. 
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deszczowej i sanitarnej. Łączny koszt zadania wyniósł 4 739,2 tys. zł, w tym wydatki 
kwalifikowane 4 071,2 tys. zł, które w kwocie 2 035,6 tys. zł sfinansowano środkami 
dotacji celowej z budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 82, 305) 

W dniu 31 grudnia 2018 r. sporządzono (zgodnie z terminem określonym w § 11 
umowy dotacji) rozliczenie z otrzymanej dotacji. Sprawozdanie z wykorzystania 
dotacji przekazano Wojewodzie Małopolskiemu 7 stycznia 2019 r. Dołączono do 
niego protokół końcowy odbioru robót. W rozliczeniu nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Wojewoda nie prowadził kontroli dotowanego zadania, o której 
mowa w § 9 umowy dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 49-64, 75-89) 

Efektem rzeczowym zrealizowanego zadania była przebudowa dróg gminnych 
nr 271101 K – ul. Kazimierza Wielkiego (663 m), nr 271128 K – ul. Tysiąclecia 
(165 m) oraz nr 271123 K – ul. Skłodowskiej (536 m). Zakres robót obejmował: 
remont nawierzchni, wykonanie oświetlenia, przebudowę skrzyżowania, wykonanie 
kanalizacji deszczowej oraz chodników i ścieżek rowerowych. Zgodnie ze złożonym 
rozliczeniem dotacji realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia celów krajowej 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.) oraz krajowej Strategii Rozwoju Transportu 2020 r. (z perspektywą do 
2030 r.) poprzez: 
a. przebudowę drogi zwiększono dostępność transportową, poprawiono 

bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz przewożonych towarów, stworzono 
nowoczesną sieć drogową, nastąpiła poprawa dostępności do strefy 
mieszkaniowej Biecza, przystanków autobusowych, budynków użyteczności 
publicznej, 

b. wykonanie ścieżek rowerowych, chodników, nowoczesnego oświetlenia, 
wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej; 
przyczyniło się to do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz 
poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str. 79, 86) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania w zakresie pozyskania 
i wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy 
dróg gminnych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

3. Finansowe wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat 
udzielone przez BGK 

W dniu 27 marca 2017 r. Gmina złożyła do BGK wniosek o udzielenie finansowego 
wsparcia na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części 
budynku będącego własnością gminy na cele utworzenia lokalu socjalnego”. 
Wniosek spełniał wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali 
mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla 
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń10. Do wniosku dołączono 
m.in. dokumenty potwierdzające prawo własności, ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na budowę, dokumentację projektową oraz zestawienie kosztów przedsięwzięcia. 

                                                      
10 Dz.U. z 2018 r. poz. 823. 
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W dniu 5 lipca 2017 r. BGK poinformował Gminę o pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku i zakwalifikowaniu inwestycji do udzielenia finansowego wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 134-155, 336-338) 

Środki finansowego wsparcia w wysokości 47,4 tys. zł zostały ujęte w uchwale 
budżetowej na 2018 r. (po stronie dochodów) w dziale 700 „Gospodarka 
mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 
i paragrafie 629 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł”. W uchwale budżetowej po stronie 
wydatków ujęto kwotę 110 tys. zł na realizację zadania w dziale 700 „Gospodarka 
mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 
i paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.  

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Gmina podpisała umowę z BGK na dofinansowanie 
zadania polegającego na remoncie i zmianie sposobu użytkowania gminnego lokalu 
użytkowego na lokal mieszkalny. Przewidywane całkowite koszty przedsięwzięcia 
wynosiły 105,4 tys. zł, w tym dofinansowanie do kwoty 47,4 tys. zł. Zgodnie 
z zapisami umowy uruchomienie wypłat transz miało nastąpić na wniosek inwestora, 
po zaangażowaniu co najmniej 30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia. 
Rozpoczęcie zadania mogło nastąpić do 30 maja 2019 r., a zakończenie nie później 
niż w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Kwota 
finansowego wsparcia miała być przekazana na rachunek Gminy po 
udokumentowaniu zakończenia realizacji zadania, które miało nastąpić w formie 
protokołu końcowego odbioru robót. 

(dowód: akta kontroli str. 116-133, 156-163, 314-316) 

W wyniku kontroli wykorzystanego przez Gminę finansowego wsparcia ustalono, że: 
1) zadanie polegające na zmianie sposobu użytkowania części budynku 

będącego własnością Gminy na cele utworzenia lokalu socjalnego 
zrealizowano terminowo – termin zakończenia robót wynikający z protokołu 
odbioru robót był zgodny z umową zawartą z wykonawcą i miał miejsce 
30 marca 2018 r., 

2) w dniu 11 czerwca 2018 r. Gmina otrzymała środki finansowego wsparcia 
w wysokości 46,2 tys. zł, które wykorzystano w pełnej kwocie (nie dokonano 
zwrotu), 

3) do ewidencji księgowej zadania, na które otrzymano finansowe wsparcie z BGK 
wyodrębniono konta 080-1 „Inwestycje, zadanie 70005 ul. Fuska” oraz 901-1-2-
60 „Dotacje”, 

4) kwota finansowego wsparcia stanowiła 97,4% kwoty planowanego wsparcia 
(47,4 tys. zł) i została wykorzystana na remont mający na celu przekształcenie 
lokalu użytkowego w mieszkalny, co potwierdzono protokołem odbioru robót 
z 9 kwietnia 2018 r., 

5) zamówienia publicznego udzielono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 
ust. 1 pkt 12 Prawa zamówień publicznych gminnej spółce komunalnej, 
tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Bieczu sp. z o.o., 

6) rzetelnie i prawidłowo rozliczono środki finansowego wsparcia, rozliczenie to 
przekazano do BGK 30 kwietnia 2018 r., tj. po upływie 31 dni od dnia 
zakończenia przedsięwzięcia. Zgodnie z rozliczeniem faktyczne koszty 
przedsięwzięcia wyniosły 102,6 tys. zł, z czego środkami dotacji pokryto koszty 
w wysokości 46,2 tys. zł (45% kosztów przedsięwzięcia). 

 (dowód: akta kontroli str. 156-180) 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wyremontowano i przekształcono lokal 
użytkowy w lokal mieszkalny o powierzchni 38,6 m2. Lokal ten zwiększył 
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mieszkaniowy zasób Gminy. W dniu 29 marca 2018 r. podpisano umowę najmu 
lokalu dla dwóch osób oczekujących na lokal socjalny (stawka czynszu 
miesięcznego 146,68 zł). Umowę zawarto od 1 kwietnia 2018 r. na czas 
nieokreślony. W 2018 r. uzyskany dochód z tytułu najmu tego lokalu wyniósł 
1,3 tys. zł. W utworzonym lokalu mieszkalnym zainstalowano urządzenia wskazane 
w art. 6b ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni 
i tymczasowych pomieszczeń11. 

(dowód: akta kontroli str. 181, 340-344) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania w zakresie pozyskania 
i wykorzystania  finansowego wsparcia z BGK na pokrycie części kosztów 
przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu wymagającej 
dokonania remontu, w wyniku czego powstał lokal mieszkalny zwiększający 
mieszkaniowy zasób Gminy. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. 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 Krakowie. 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. 
 
 
Kraków,             lutego 2019 r. 
 
 

Kontroler 

Mariusz Pindral 

Główny specjalista kp. 

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

podpis 
 
 
 

                                                      
11 Zgodnie z przedmiarem robót w lokalu tym zainstalowano: kabinę prysznicową, zlewozmywak, umywalkę, 

ustęp ze spłuczką oraz czteropalnikową kuchenkę gazową. 
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