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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w zakresie wykorzystania 
wybranych dotacji celowych z budżetu państwa 

Okres objęty kontrolą 
 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Radzyń Podlaski, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 
(dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Rębek, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski (dalej: Burmistrz Miasta) od 
8 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-5) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Marek Raczkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/36/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania dotacji z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz 
środków finansowych przekazanych z Funduszu Dopłat na finansowe wsparcie 
budownictwa socjalnego, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. 
Ocenie podlegały w szczególności działania Urzędu związane z realizacją umowy 
zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) w sprawie udzielenia 
finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz planowanie, wykorzystanie 
i rozliczenie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Podstawą 
sformułowania oceny była analiza dokumentów w ww. zakresie. Szerszy opis 
działań kontrolnych przedstawiono w części IV. Wyniki kontroli. 

III. Ocena  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 wykorzystanie przez Urząd środków 
finansowych z budżetu państwa na dofinansowanie budownictwa socjalnego oraz 
dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 
i prawidłowo rozliczone.  

 

                                                           
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: ustawa o NIK). 
2  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 opisową. 
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IV. Wyniki kontroli 
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego, przyznana w kwocie 715,1 tys. zł, została wykorzystana w 99,9% 
(714,2 tys. zł).  

Wsparciem objęto trzy publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto3, cztery przedszkola niepubliczne, dla których Miasto jest organem 
rejestrującym oraz jedno przedszkole specjalne, dla którego organem prowadzącym 
jest Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. 

(dowód: akta kontroli str. 6-40) 

1.1. W uchwale budżetowej Rady Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r. z dnia 
28 grudnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego zaplanowano w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 
712,4 tys. zł. Dotacja została przyznana w ww. kwocie decyzją budżetową nr 113 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.  

Plan dotacji w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne w kwocie 2,7 tys. zł 
wprowadzono zarządzeniem nr 126 Burmistrza Miasta z dnia 23 października 
2018 r., stosownie do decyzji Wojewody Lubelskiego nr 451 z dnia 11 października 
2018 r. Dotację przyznano na dwoje dzieci z terenu Miasta, uczęszczających do 
przedszkola specjalnego.  

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2019 zawierała m.in. kwoty 
planowanych dotacji ogółem na realizację zadań bieżących. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-40) 

W odpowiedzi na pismo Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie, Burmistrz Miasta 
przekazał w dniu 14 lutego 2018 r. informację o zakwalifikowaniu dotacji w kwocie 
712,4 tys. zł do rozdziału 80104 Przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 104-109) 

Dotacja w rozdziale 80104 Przedszkola została wyliczona na podstawie danych 
z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r. i zgodnie z art. 53 
ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych4, 
stanowiła iloczyn kwoty rocznej na jedno dziecko oraz liczby uczniów w placówkach 
wychowania przedszkolnego (520), którzy w 2017 r. kończyli 5 lat lub mniej. Liczba 
dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji była zgodna z wykazami uczniów 
uczęszczających do przedszkoli według stanu na 30 września 2017 r. Dotację 
w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne przyznano na dwoje dzieci z terenu 
Miasta, uczęszczających do przedszkola specjalnego, zgodnie z danymi Systemu 
Informacji Oświatowej. 

Wypełniając obowiązek określony w § 3 ust. pkt 2 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 
przedszkolnego5 Burmistrz Miasta, pismem z dnia 5 października 2017 r., 
poinformował Kuratorium Oświaty w Lublinie, że w roku 2017/2018 wszystkie dzieci 
z terenu Miasta mają zapewnione miejsce w przedszkolach.  

(dowód: akta kontroli str. 41-57, 389-422) 

1.2. Dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły na 
rachunek Miasta w terminach określonych w art. 53 ust. 9 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych.  

                                                           
3  Do 31 sierpnia 2018 r. funkcjonowało jedno przedszkole samorządowe, a od 1 września 2018 r. – trzy. 
4  Dz. U. poz. 2203, ze zm. 
5  Dz. U. poz. 875. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przedszkolom miejskim środki finansowe przekazywano do wysokości określonej 
w planie finansowym, na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego do Urzędu przez 
księgowego jednostki. Przedszkolom niepublicznym dotacje przekazywano 
w terminach określonych w art. 34 ust. 1 w związku z art. 96 ust. 2 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych. 

Dyrektorzy przedszkoli nie wnioskowali o przyspieszenie terminów przekazywania 
środków z dotacji na wychowanie przedszkolne, jak również nie zgłaszali potrzeby 
otrzymania dodatkowych kwot. 

W 2018 r. przedszkola niepubliczne przekazywały informacje o liczbie dzieci 
uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu, stanowiące podstawę 
naliczenia i przekazania dotacji, zgodnie z uchwałą nr XLI/265/2017 Rady Miasta 
Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystania6. W 2018 r. Urząd nie korzystał z prawa przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości pobrania oraz wykorzystania dotacji przez podmioty oświatowe, 
określonego w § 5 ust. 1 ww. uchwały. Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta wynikało to ze zwiększenia obowiązków 
w związku z przekształceniem przedszkola miejskiego w trzy odrębne placówki przy 
niewielkich zasobach kadrowych. 

(dowód: akta kontroli str. 58-123, 423-426) 

1.3. Rozliczenie dotacji przekazano do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie 
w dniu 11 stycznia 2019 r., tj. w terminie określonym w § 4 ust. 1 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 przedszkolnego7. 

Z otrzymanej dotacji Miasto wykorzystało 714,2 tys. zł, a kwota 0,9 tys. zł została 
16 stycznia 2019 r. zwrócona na rachunek Wojewody Lubelskiego. Przyczyną 
niewykorzystania tej kwoty było zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do 
przedszkola specjalnego.  

Dotacja stanowiła 14,1% wydatków poniesionych przez Miasto na zadania 
w zakresie wychowania przedszkolnego, które w 2018 r. wg sprawozdania 
z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  
Rb-28S, wyniosły 5.075,1 tys. zł. Dotację z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu 
specjalnym przekazano do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim 
(tj. organu prowadzącego przedszkole). Wg informacji ze Starostwa, kwota udziału 
własnego w utrzymaniu przedszkola wyniosła 52,6 tys. zł.  

Analiza dokumentacji Urzędu, w tym rozliczeń dotacji przez przedszkola, wykazała, 
że środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące. 

Liczba dzieci wykazana w rozliczeniu dotacji była zgodna z wykazami dzieci 
uczęszczających do przedszkoli według stanu na 30 września 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-21, 124-168, 389-436)  

2. W 2018 r. Miasto otrzymało środki finansowe z Funduszu Dopłat w kwocie 
893,1 tys. zł na wsparcie budownictwa socjalnego. 

Wsparcie udzielone zostało na podstawie umowy nr BS17-00604 z 3 lutego 2017 r., 
zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Miastem 

                                                           
6  Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 231. 
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 2425. 
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(dalej: umowa). Przeznaczone było na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, 
polegającego na wymagającej przebudowy zmianie sposobu użytkowania budynku 
biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny, w wyniku którego powstały 
32 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 786,58 m2 (dalej: 
przedsięwzięcie lub zadanie). 

 (dowód: akta kontroli str. 169-189) 

2.1. W dniu 15 października 2018 r. Burmistrz Miasta przedłożył do BGK rozliczenie 
faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, załączając wszystkie dokumenty 
wymagane w § 3 i 4 umowy, wnioskując jednocześnie o jednorazową wypłatę 
finansowego wsparcia w kwocie 893,1 tys. zł.  

BGK, pismem z 31 października 2018 r., tj. w terminie określonym w § 4 ust. 2 
umowy, poinformował o przekazaniu kwoty 893,1 tys. zł, w związku ze zgodnością 
przedłożonego rozliczenia z przepisami prawa8 oraz postanowieniami umowy. 
Ww. kwota wpłynęła na rachunek Urzędu w dniu 30 października 2018 r., zgodnie 
z § 3 umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 190-353, 437-438) 

2.2. Na dzień 1.01.2018 r. Miasto dysponowało 197 lokalami komunalnymi 
i siedmioma lokalami socjalnymi. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstały 32 
lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 786,58 m2. Kwota dofinansowania 
(893,1 tys. zł), stosownie do § 1 ust. 4 umowy, nie przekraczała 45% faktycznie 
poniesionych kosztów przedsięwzięcia (1 984,8 tys. zł). 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 
przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo 
zamówień publicznych9. Wykonano je w terminie określonym w § 2 umowy. Protokół 
odbioru spisany został 20 września 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 190-353, 354-388, 437-438) 

Roboty budowlane związane z przebudową budynku zostały wykonane na 
podstawie pozwolenia na budowę z 14 września 2016 r., wydanego przez Starostwo 
Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. 

Decyzją z 1 października 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Radzyniu Podlaskim udzielił pozwolenia na użytkowanie przebudowanego 
budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi 
wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną. Zgodnie z uzasadnieniem do decyzji, 
zadanie wykonano w całości, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami; teren wokół budynku został uporządkowany 
i zagospodarowany. 

(dowód: akta kontroli str. 218-219) 

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

                                                           
8  Tj. ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań 

chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2321, ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia 
na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni 
i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. poz. 823). Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2018 r. Poprzednio obowiązywało 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na 
tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 259). 

9  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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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 Lublinie. 

 
Lublin, dnia  28 marca 2019 r. 

 

Kontroler: 

 

p.o. Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

 
 

Marek Raczkowski 
Specjalista kontroli państwowej 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


