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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Biskupicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka (dalej Urząd)  

 

Renata Gawlik, Wójt Gminy Biskupice (dalej Wójt), od 19 listopada 2018 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił 
Henryk Gawor, Wójt Gminy Biskupice, od 6 grudnia 2010 r. do 18 listopada 2018 r. 

 

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., a także lata 2015-2017 w przypadku 
konieczności porównania niektórych danych z danymi za te lata. 

 

Art. 2 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Krzysztof Kempa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/34/2019 z 22 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 w 2018 r. 
przez Gminę Biskupice (Gmina) dotacji celowej z budżetu państwa w części 85/12 – 
województwo małopolskie na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w wysokości 334,3 tys. zł oraz na modernizację drogi gminnej 
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”3 – w kwocie 1.164,6 tys. zł (łącznie 1.498,9 tys. zł).  

Środki dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w Gminie zaplanowano zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 53 ust. 3-8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych4 i rozliczono w sposób określony 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego5.  

Dotację na modernizację drogi gminnej uzyskano w oparciu o poprawnie 
sporządzony wniosek wg 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 gminnych6, po wyłonieniu 
wykonawcy tej inwestycji wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych7. 
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane terminowo. 

Obie dotacje wykorzystano w pełnej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem oraz 
poprawnie i terminowo rozliczono. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego  

1.1 Planowanie środków dotacji na wychowanie przedszkolne 

W 2018 r. w Gminie funkcjonowały 2 gminne przedszkola publiczne i 5 oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych9 oraz 3 niepubliczne przedszkola 
i oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie10. 

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

opisowej. 
3 Program wprowadzony uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. 
4 Dz. U. poz. 2203 ze zm., dalej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. 
5 Dz. U. poz. 2425, dalej: rozporządzenie MEN w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 740 ze zm., dalej: rozporządzenie RM o dotacjach na drogi. 
7 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej: 

Prawo zamówień publicznych. 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Przedszkola w Biskupicach i w Trąbkach oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach, Przebieczanach i w Sławkowicach wg planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadzonego uchwałą 
nr XXXVIII/267/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe w Gminie 
Biskupice (opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 3 kwietnia 2017 r.). 

10 W Systemie Informacji Oświatowej Gminy Biskupice wg stanu na 30 września 2017 r. oraz 30 września 
2018 r. oprócz 2 gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych były 3 
niepubliczne przedszkola – Nibylandia w Trąbkach, Zielony Miś w Sławkowicach i 2 Języki w Tomaszkowicach 
oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Trąbkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz  
Eko-rozwoju wsi Trąbki. 
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Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Obsługę organizacyjną i finansową gminnych przedszkoli i szkół podstawowych 
z oddziałami przedszkolnymi prowadził Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Gminy Biskupice (dalej GZOS)11. 

(akta kontroli str. 11-27, 40-41) 

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Kierownik GZOS sporządziła listę dzieci, którym Gmina 
ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym 2018/2019. Wyszczególniono w niej 25 dzieci wykazanych 
w informacjach dyrektorów przedszkoli publicznych w Biskupicach i w Trąbkach 
(doręczonych Wójtowi Gminy 26 i 27 kwietnia 2018 r.) w liczbie – odpowiednio – 12 
i 13 dzieci, których nie przyjęto do tych przedszkoli z powodu braku miejsc. W dniu 
30 kwietnia 2018 r. do rodziców 22 dzieci Kierownik GZOS wysłała pisma, 
wskazując dla tych dzieci miejsca w oddziałach przedszkolnych szkół 
podstawowych. W przypadku trojga dzieci nie wysłano pism w związku 
z uzyskaniem informacji ze szkół o ich przyjęciu do oddziałów przedszkolnych.  

(akta kontroli str. 68-70) 

Kierownik GZOS podała, że obowiązek wskazania miejsca korzystania 
z wychowania przedszkolnego dotyczy wszystkich dzieci, które brały udział 
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019. Ponieważ 
w ww. przedszkolach liczba dzieci biorących udział w rekrutacji przekroczyła liczbę 
wolnych miejsc, dyrektorzy tych przedszkoli poinformowali Wójta o liczbie dzieci 
nieprzyjętych. Dyrektorzy szkół z oddziałami przedszkolnymi nie złożyli takich 
informacji ponieważ liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych była 
większa niż liczba dzieci biorących udział w rekrutacji i przyjęto do nich wszystkie 
dzieci. Kierownik GZOS wskazała również, że Gmina zapewniła możliwość 
korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom biorącym udział 
w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 i nie było potrzeby zorganizowania otwartego 
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkola te nie przekazywały 
informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie dotacji na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku 
z niespełnianiem warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 205-206) 

W dniu 15 października 2018 r. Wójt poinformował Małopolskie Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, że na terenie Gminy Biskupice zapewniono możliwość korzystania 
z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom zamieszkałym na obszarze 
Gminy zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego, przy czym dla 22 dzieci 
wskazano inne miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.  

(akta kontroli str. 66-67) 

W uchwale budżetowej Gminy na 2018 r.12, w dziale 801 Oświata i wychowanie 
zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 334,3 tys. zł. 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planowano takich dochodów. 
W sporządzonym 21 grudnia 2017 r. projekcie planu na 2018 r. dotyczącym 
dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego ujętą kwotę 334,3 tys. zł ustalono jako iloczyn kwoty 1370 zł (wg 
art. 109 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) i liczby 244 dzieci w wieku  
2,5-5 lat we wszystkich 11 placówkach wychowania przedszkolnego na terenie 

                                                      
11 Uchwała nr XXVIII/195/16 Rady Gminy Biskupice z 12 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice, ze zmianami wg uchwał Rady Gminy Biskupice z 10 sierpnia 
2017 r. i z 30 sierpnia 2018 r. 

12 Uchwała budżetowa Gminy Biskupice na 2018 r. nr XLIX/342/17 Rady Gminy Biskupice z 18 grudnia 2017 r. 
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Gminy13. Środki dotacji zaplanowano w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych w wysokości 86,3 tys. zł (63 dzieci) oraz w rozdziale 
80104 Przedszkola w kwocie 248 tys. zł (181 dzieci). 

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w poszczególnych 
placówkach była zgodna z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) 
według stanu na 30 września 2017 r. W związku z pismem Ministra Edukacji 
Narodowej z 5 stycznia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych w SIO przed 
udzieleniem dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego, w notatce 
z 18 stycznia 2018 r. inspektor GZOS stwierdził, że weryfikacja danych w SIO nie 
wykazała błędów.  

W odpowiedzi na pismo Kuratorium Oświaty w Krakowie z 28 stycznia 2018 r. 
Kierownik GZOS pismem z 19 lutego 2018 r. poinformowała o podziale dotacji na 
poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj. 80103 Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych (86,3 tys. zł ) i 80104 Przedszkola (248 tys. zł). Pismem 
z 27 kwietnia 2018 r. Wojewoda Małopolski poinformował Wójta o przyznaniu dotacji 
przedszkolnej w wysokości 334,3 tys. zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, 
rozdziałach 80103 i 80104, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin i związków powiatowo-
gminnych. W piśmie tym wskazał, że środki dotacji pochodzą z rezerwy celowej 
budżetu państwa poz. 52 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej 
edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. 

(akta kontroli str. 40-42, 54-65, 71-76, 366-367) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1.2 Wykorzystanie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne  

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego wyliczono zgodnie z przepisami art. 53 ust. 3-8 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzenia MEN w sprawie dotacji na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 

W 2018 r. wydatki bieżące na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 
w Gminie wyniosły ogółem 3.378,1 tys. zł. Wydatki bieżące gminnych placówek 
wychowania przedszkolnego wyniosły 1.903,8 tys. zł, z tego 1.370,3 tys. zł 
w 2 przedszkolach gminnych (11,9 tys. zł na jedno dziecko) oraz 533,5 tys. zł 
w 5 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Wydatki na dotacje dla 
3 przedszkoli niepublicznych wyniosły 660,1 tys. zł (na jedno dziecko ok. 8 tys. zł), 
a dla prowadzonej przez stowarzyszenie szkoły podstawowej z oddziałem 
przedszkolnym – 91,6 tys. zł. Ponadto 722,5 tys. zł stanowiły środki przekazane 
innym gminom za pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez te gminy (na podstawie porozumień). 

(dowód: akta kontroli str. 40-42, 191-204, 366-367) 

Pierwszą część dotacji celowej 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 139,3 tys. zł 
(103,3 tys. zł w rozdziale 80104 i 37 tys. zł w rozdziale 80103). Kolejne transze 
dotacji od czerwca do grudnia 2018 r. otrzymywano do 13 dnia każdego miesiąca – 
po 27,9 tys. zł (w tym po 20,7 tys. zł w rozdziale 80104). 

(dowód: akta kontroli str. 177) 

                                                      
13 Z tego: 5 przedszkoli, w tym 3 niepubliczne oraz oddziały przedszkolne w 6 szkołach podstawowych, 

m.in. w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie. 
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Środki z pierwszej części dotacji Gmina przekazała niezwłocznie (10 maja 2018 r.) 
do prowadzonych przez Gminę 2 publicznych przedszkoli i 5 szkół podstawowych 
z oddziałami przedszkolnymi. Środki z pozostałych transz dotacji przekazywano do 
placówek oświatowych w okresie od 4 do 7 dni od dat ich otrzymania przez Gminę. 
Następowało to na podstawie zapotrzebowań dla poszczególnych placówek 
oświatowych składanych przez Kierownika GZOS. Łączne wartości przekazanych 
środków dla poszczególnych przedszkoli i szkół wynikały z planów finansowych 
sporządzonych przez dyrektorów tych placówek na podstawie uchwały budżetowej 
Gminy z 18 grudnia 2017 r. i zarządzenia Wójta z 29 grudnia 2017 r. w sprawie 
przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów 
i wydatków tych jednostek.                                       (dowód: akta kontroli str. 71-177) 

W 2018 r. dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz dla prowadzonej przez 
stowarzyszenie szkoły podstawowej w Trąbkach, w której funkcjonował oddział 
przedszkolny, udzielane były na podstawie uchwały nr L/344/17 Rady Gminy 
Biskupice z 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania 
przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano  
oddział przedszkolny i placówkom funkcjonującym na terenie Gminy Biskupice, 
a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz 
terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. Wnioski o udzielenie dotacji na 
2018 r. złożono w dniach 25-27 września 2017 r. na podstawie obowiązującej 
wówczas uchwały Rady Gminy z 9 grudnia 2016 r.14 Zgodnie z uchwałą z grudnia 
2017 r. wysokość dotacji w każdym miesiącu uzależniona była od liczby uczniów wg 
stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. Do 10 dnia każdego miesiąca organ 
prowadzący składał do Wójta informację o liczbie uczniów, a przypadającą na dany 
miesiąc część dotacji przekazywano w terminie do ostatniego dnia miesiąca 
(z wyjątkiem pierwszego i ostatniego miesiąca roku, w którym termin ustalono – 
odpowiednio – do 20 stycznia i do 15 grudnia). Dotacje podlegały rozliczeniu do 
15 stycznia 2019 r. W tym terminie dotacje rozliczyli prowadzący szkołę 
podstawową w Trąbkach oraz przedszkola niepubliczne w Trąbkach i w 
Tomaszkowicach, natomiast przedszkole niepubliczne w Sławkowicach, w związku 
z zaprzestaniem działalności15, dotację na 2018 r. rozliczyło 10 sierpnia 2018 r. 

Badanie terminowości przekazywania dotacji w marcu, czerwcu i wrześniu 2018 r. 
wykazało, że dotacje przekazano przed końcem tych miesięcy w kwotach 
wynikających z liczby uczęszczających dzieci, tj. przedszkolom niepublicznym 
odpowiednio: 56,8 tys. zł (od 17 do 33 dzieci), 53,2 tys. zł (od 34 do 48 dzieci) 
i 55,2 tys. zł (od 35 do 50 dzieci), a dla oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej w Trąbkach – po 6,9 tys. zł w każdym z tych miesięcy (każdorazowo 
22 dzieci). Przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi nie 
kierowały do Urzędu monitów o przyspieszenie przekazywania środków 
finansowych.                                                            (akta kontroli str. 28-31, 204-206) 

Rozliczenie z wykorzystania w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 
334,3 tys. zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
sporządzono zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie dotacji na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozliczenie to przekazano do 
Kuratorium Oświaty w Krakowie 28 stycznia 2019 r., tj. w terminie określonym 
                                                      
14 Uchwała nr XXXIII/241/16 Rady Gminy z 9 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Biskupice. 

15 Decyzja Wójta Gminy Biskupice z 16 sierpnia 2018 r. o wykreśleniu Przedszkola Zielony Miś w Sławkowicach 
z ewidencji z uwagi na nieskładanie od kilku miesięcy informacji o liczbie dzieci, świadczącej o braku 
działalności. 



 

7 

w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Środki tej dotacji stanowiły 9,9% wydatków bieżących 
Gminy na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (3.378,1 tys. zł). 
Wykorzystano je w pełnej wysokości na wydatki bieżące (wynagrodzenia nauczycieli 
wychowania przedszkolnego), przy czym 248 tys. zł w rozdziale 80104 Przedszkola, 
a 86,3 tys. zł w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 
Nie wystąpiła konieczność dokonania zwrotu środków dotacji do budżetu państwa. 
Zgodnie z rozliczeniem za 2018 r. średnioroczna liczba dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę oraz w placówkach, dla 
których Gmina jest organem rejestrującym, wynosiła 256 dzieci. Liczby 244 dzieci 
wg stanu na 30 września 2017 r. i 280 dzieci wg stanu na 30 września 2018 r. były 
zgodne z danymi wynikającymi z SIO. 

(akta kontroli str. 40-41, 187-190, 366-367) 

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 wieloletniego „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019” 

W dniu 15 września 2017 r. złożono do Wojewody Małopolskiego wniosek na 
dofinansowanie zadania własnego pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej klasy L 
Biskupice – Szczygłów – Zabłocie nr 560003K w Szczygłowie od km 0+011 do 
1+304 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019 (dalej Program). Zadanie to było ujęte na liście rankingowej 
zatwierdzonej przez Wojewodę Małopolskiego 27 października 2017 r. (poz. 27) 
wśród 46 zadań w zakresie dróg gminnych na terenie województwa małopolskiego. 
We wniosku koszt zadania określono na 2.434 tys. zł, w tym wnioskowana dotacja 
i udział własny Gminy stanowiły po 50% wartości zadania (po 1.217 tys. zł). 
W ramach zadania planowano poszerzenie jezdni do 5,5 m z położeniem nakładki 
asfaltowej na odcinku 1293 m, umocnienie poboczy destruktem (kruszywo 
asfaltowe), a rowów – korytem betonowym oraz budowę chodnika o szerokości 2 m 
o długości 874 m  po prawej stronie jezdni i 351 m po jej lewej stronie. Planowano 
też przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami.  

(akta kontroli str. 235-244) 

W dniu 6 marca 2018 r. Wójt zawarł umowę z wykonawcą zadania, którego wybrano 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie 
o zamówieniu opublikowano 8 lutego 2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień 
Publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biskupice. Wartość 
zamówienia oszacowano na 2.502,2 tys. zł, tj. równowartość 580,3 tys. euro. 
Kryteriami wyboru wykonawcy była cena (60%) i okres gwarancji (40%). 
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę brutto 3.006,5 tys. zł 
(netto 2.444,3 tys. zł), w której określono realizację robót do 31 października 2018 r. 
i 7 letni okres gwarancji. W umowie zawartej z wykonawcą termin wykonania 
zadania i wynagrodzenie odpowiadały złożonej ofercie. 

(akta kontroli str. 245-255, 305-348) 
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Pismem z 2 sierpnia 2018 r. Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (dalej MUW) poinformował Wójta, że na podstawie ostatecznej listy 
rankingowej w ramach Programu do dofinansowania w 2018 r. zakwalifikowano 
przebudowę odcinka drogi gminnej nr 560003K w Szczygłowie z dotacją w kwocie 
916,6 tys. zł i nie więcej niż 50% kwalifikowanych kosztów zadania. W piśmie tym 
określono, że udzielenie dotacji nastąpi po doręczeniu do 17 sierpnia 2018 r. 
dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy dotacji, po zwiększeniu wydatków 
w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego. 
Do Wydziału Infrastruktury MUW 3 sierpnia 2018 r. przekazano harmonogram 
rzeczowo-finansowy zadania z terminami realizacji poszczególnych robót od marca 
do września 2018 r. Ogólna wartość netto robót wynosiła 1.894,7 tys. zł, a wartość 
brutto 2.330,5 tys. zł, w tym 916,6 tys. zł planowano sfinansować środkami dotacji 
celowej z budżetu państwa, a 1.413,9 tys. zł stanowił udział własny Gminy. 
Przekazano również oświadczenie Skarbnika i Sekretarza Gminy (z up. Wójta) 
o zabezpieczeniu w budżecie Gminy na to zadanie środków własnych w wysokości 
2.089,9 tys. zł (na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zadania).  

Wojewoda Małopolski pismem z 24 września 2018 r. powiadomił, że w ramach 
Programu przyznano Gminie dotację celową w kwocie 916,6 tys. zł w części 85/12 – 
województwo małopolskie w dziale Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi 
publiczne gminne § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).  
W dniu 2 października 2018 r. Gmina zawarła umowę dotacji z Wojewodą 
Małopolskim na przebudowę drogi gminnej nr 560003K w Szczygłowie będącej 
przedmiotem wniosku. Koszt kwalifikowany zadania określono na 2.329,3 tys. zł, 
z tego 916,6 tys. zł planowano sfinansować ze środków dotacji (39,35% kosztu 
kwalifikowanego zadania), a 1.412,7 tys. zł ze środków własnych Gminy. Zgodnie 
z umową Wojewoda miał przekazać środki dotacji w terminie 20 dni od dnia 
przedłożenia poprawnego wniosku o wypłatę dotacji oraz potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem faktur lub innych dokumentów finansowych sprawdzonych 
pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, protokołów odbioru 
wykonanych robót oraz przelewów i wyciągów bankowych potwierdzających 
poniesienie wydatków przez Gminę. Wniosek wraz z dokumentami należało złożyć 
do 10 dni od daty zakończenia rzeczowego zadania (14 listopada 2018 r.), dotację 
należało wykorzystać do 14 grudnia 2018 r., a jej rozliczenie – przedłożyć 
Wojewodzie do 22 dni od zakończenia finansowej realizacji zadania określonej na 
14 grudnia 2018 r.  

W piśmie Wydziału Infrastruktury MUW z 26 października 2018 r. – w powołaniu na 
zmienioną listę nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach 
Programu – poinformowano o zwiększeniu dotacji dla Gminy do 1.164,6 tys. zł. 
Aneksem do umowy dotacji, zawartym 5 grudnia 2018 r., przyznaną dotację celową 
zwiększono do kwoty 1.164,6 tys. zł, która stanowiła 50% kosztów kwalifikowalnych 
realizacji zadania (2.329,3 tys. zł). Zmianie nie uległ zakres rzeczowy zadania. 
Uwzględniono to w sporządzonej 23 listopada 2018 r. aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego zadania i w oświadczeniu o zabezpieczeniu środków 
własnych w wysokości 1.164,6 tys. zł w budżecie Gminy. W dniu 6 grudnia 2018 r. 
zaktualizowano planowany termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji, tj. do 
10 grudnia 2018 r. (pierwotny termin był ustalony do 24 listopada 2018 r.).  

(akta kontroli str. 207-261, 369-372) 

We wniosku o wypłatę dotacji, który doręczono do MUW 10 grudnia 2018 r., 
wyszczególniono 2 faktury wykonawcy zadania – odpowiednio – z 11 czerwca 
2018 r. i z 12 września 2018 r. na kwoty po 1.503,3 tys. zł brutto. We wniosku 
określono, że kwalifikowalne kwoty tych faktur wynosiły – odpowiednio – 
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988,6 tys. zł i 1.340,7 tys. zł (razem 2.329,3 tys. zł), w tym kwoty dotacji 
wnioskowanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego wynosiły po 494,3 tys. zł 
w zakresie faktury z 11 czerwca 2018 r. oraz po 670,3 tys. zł w zakresie faktury 
z 12 września 2018 r. (ogółem – po 1.164,6 tys. zł). Dotacja w wysokości 
1.164,6 tys. zł wpłynęła na rachunek Urzędu 20 grudnia 2018 r., tj. w terminie 
i w kwocie wynikającej z § 6 umowy dotacji (po zmianach). Dochód z tytułu 
otrzymanej dotacji zaewidencjonowano na koncie 901/2-600-60016-6330 SCH 
Dotacje B.Państwa Przeb.Dr.tzw.Schetynówka wyodrębnionym zgodnie z § 3 ust. 1 
umowy dotacji. Wydatki na realizację zadania poprzedziły datę umowy dotacji i 
rozliczano je na koncie130W-60016-6050 Drogi publiczne tzw. Schetynówka. 
Zgodnie z ewidencją księgową oraz wyciągami bankowymi, należność z tytułu faktur 
wykonawcy z 11 czerwca 2018 r. i z 12 września 2018 r. w kwotach po 
1.503,3 tys. zł uregulowano – odpowiednio – 15 czerwca 2018 r. i 26 września 2018 
r. Kwota wykorzystanej dotacji (1.164,6 tys. zł) stanowiła 50% kosztów 
kwalifikowalnych realizacji zadania (2.329,3 tys. zł), tj. nie przekroczyła poziomu 
określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie dotacji na drogi (50%). 

(akta kontroli str. 262-274, 298-300, 369-372) 

Zgodnie z § 6 ust. 3. umowy dotacji, do wniosku o wypłatę dotacji załączono kopie 
faktur wykonawcy potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz sprawdzone pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, protokoły odbioru robót 
(częściowy z 11 czerwca 2018 r. i końcowy z 12 września 2018 r. wraz 
z harmonogramami rzeczowo-finansowymi za te okresy), wyciągi bankowe 
i przelewy potwierdzające poniesienie wydatków przez Gminę, a także zgłoszenie 
zakończenia robót przez wykonawcę i potwierdzenie Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Wieliczce o braku sprzeciwu wobec przystąpienia do 
użytkowania zmodernizowanego odcinka drogi gminnej. 

Do 11 czerwca 2018 r. w zakresie robót drogowych w 100% wykonano roboty 
ziemne, a zaawansowanie innych rodzajów robót wynosiło od 6 do 50%. Dotyczyło 
to nawierzchni jezdni i jej podbudowy, elementów drogi oraz robót 
przygotowawczych i wykończeniowych. W 100% wykonano 6 spośród 8 rodzajów 
robót w zakresie kanalizacji deszczowej i opadowej, w tym roboty montażowe 
i odwodnienie wykopów, prace przygotowawcze w zakresie kanalizacji opadowej, 
rury i studnie kanalizacji deszczowej. W 74% wykonano roboty przygotowawcze 
w zakresie kanalizacji deszczowej, a w 95% – rury i studnie kanalizacji opadowej. 
Końcowy odbiór wykonanych robót o łącznej wartości brutto 3.006,5 tys. zł nastąpił 
12 września 2018 r.16  

W ogólnej kwocie wydatków 3.006,5 tys. zł na realizację zadania (dział 
600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatki kwalifikowane wyniosły 
2.329,3 tys. zł, które w 50% sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 
(1.164,3 tys. zł). Z budżetu Gminy sfinansowano pozostałe wydatki kwalifikowane 
oraz wydatki niekwalifikowane, które wyniosły 677,2 tys. zł i dotyczyły robót 
przygotowawczych (roboty ziemne, wykopy, nasypy, umocnienia skarp i kanałów, 
demontaże i montaże słupów energetycznych, rurociągów, kabli, ogrodzeń) oraz 
wykonania kanałów, rur i studni kanalizacji deszczowej i opadowej. 

(akta kontroli str. 219-232, 262-294, 349-357, 369-372) 

W dniu 31 grudnia 2018 r. doręczono do MUW rozliczenie dotacji ze sprawozdaniem 
końcowym z wykonania zadania (wg § 11 umowy dotacji – do 22 dni od 

                                                      
16 Odbiór przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta nr 0050.121.2018 z 28 sierpnia 2018 r.: Z-ca Kierownika 

Inwestycji, Remontów, Drogownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu, inspektor nadzoru inwestorskiego, 
kierownik i inspektor ds. sieci sanitarno-kanalizacyjnej, kierownik budowy, właściciel firmy budowlanej. 
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zakończenia finansowej realizacji zadania, którą określono na 14 grudnia 2018 r.), 
po czym 7 stycznia 2019 r. przesłano do MUW korektę dokumentu (po uwagach 
pracownika MUW). Korekta dotyczyła m.in. błędnego podsumowania faktur 
wykonawcy, uzupełnienia informacji o zakresie rzeczowym zadania oraz wyjaśnienia 
różnic w zakresie terminów realizacji rzeczowej i finansowej.  
Wojewoda nie prowadził kontroli prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania 
dotacji na jego realizację, o której mowa w § 9 umowy dotacji. 

(akta kontroli str. 219-232, 264-274, 301) 

W toku oględzin stwierdzono wykonanie zadania zgodnie z zakresem.  
Efektem rzeczowym zrealizowanego zadania było poszerzenie jezdni do 5,50 m 
oraz ułożenie nakładki z betonu asfaltowego na odcinku 1293 m, umocnienie 
poboczy drogi kruszywem asfaltowym, wybudowanie chodnika o szerokości 2 m 
i długości 874 m po prawej stronie drogi oraz 351 m po lewej stronie drogi, 
wykonanie kanalizacji deszczowej z przebudową 2 przepustów pod drogą oraz 
budową 9 przepustów pod zjazdami oraz umocnienie rowów odpływowych korytem 
betonowym. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym wykonania zadania, jego 
realizacja przyczyniła się do realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 
poprzez poprawę jakości połączenia z Gminą Niepołomice i Strefą Aktywności 
Gospodarczej, a także poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
i efektywności transportu. 

(akta kontroli str. 302-304, 358, 369-372) 

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 
drogi gminnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. 

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,         marca 2019 r. 

 

Kontroler 

 

 

Krzysztof Kempa 
Specjalista kp. 
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