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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 Gminy Firlej, 21-136 Firlej, Rynek 1 (dalej: Urząd lub UG) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dawid Tarnowski, Wójt Gminy Firlej (dalej: Wójt Gminy) od 20 listopada 2018 r. 
Poprzednio, od 1 grudnia 2014 r. do 19 listopada 2018 r., Wójtem Gminy był 
Sławomir Cieszko. 

(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/35/2019 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 w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań 
realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, pod względem legalności, 
gospodarności i rzetelności. Ocenie podlegało w szczególności planowanie, 
wykorzystanie i rozliczenie dotacji. 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 dotacji 
z budżetu państwa w zbadanym zakresie. 

Objęte kontrolą dotacje zostały prawidłowo zaplanowane i wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego oraz budowy drogi gminnej. Terminowo sporządzono rozliczenie 
z ich wykorzystania. 

IV. Wyniki kontroli 
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego, przyznana w kwocie 180,8 tys. zł, została wykorzystana w 99,3% 
(179,5 tys. zł). W 2018 r. w Gminie Firlej działały oddziały przedszkolne w czterech 

                                                           
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. 

Opis stanu 
faktycznego 
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szkołach podstawowych, z tego dwóch samorządowych oraz dwa przedszkola 
niepubliczne (w każdym zorganizowano po dwa oddziały). 

(dowód: akta kontroli str. 134) 

1.1. Uchwałą Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2018 r. plan dotacji na zadania w zakresie wychowania 
przedszkolnego ustalony został w kwocie 85 tys. zł. Plan dotacji zmieniono uchwałą 
z dnia 23.03.2018 r. (zwiększono do kwoty 180,8 tys. zł), stosownie do decyzji 
Wojewody Lubelskiego nr 113 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Wieloletnia prognoza 
finansowa sporządzona na lata 2018-2019 zawierała m.in. kwoty planowanych 
dotacji ogółem na realizację zadań bieżących. 

W odpowiedzi na pismo Kuratora Oświaty w Lublinie z dnia 14 lutego 2018 r. Wójt 
Gminy przekazał w dniu 16 lutego 2018 r. informację o dokonanym podziale 
przyznanej dotacji zgodnie z realizowanymi zadaniami na rozdziały klasyfikacji 
budżetowej, tj. kwotę 86,3 tys. zł zaplanowano w rozdziale 80103 Oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych, a 94,5 tys. zł w rozdziale 80104 
Przedszkola. 

Dotacja została wyliczona na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 
(dalej: SIO) na dzień 30 września 2017 r. i zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych3 stanowiła iloczyn kwoty 
rocznej oraz liczby uczniów w placówkach wychowania przedszkolnego (132), 
którzy w 2017 r. kończyli 5 lat lub mniej. Liczba dzieci uwzględniona do naliczenia 
dotacji była zgodna z wykazami dzieci uczęszczających do placówek według stanu 
na 30 września roku bazowego (2017 r.). Dotacja została przyznana w ww. kwocie 
decyzją budżetową nr 113 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z 5 stycznia 2018 r. Wójt dokonał 
weryfikacji danych w SIO wg stanu na 30 września 2017 r. i pismem z dnia 
22 stycznia 2018 r. przesłał do Kuratorium Oświaty w Lublinie korektę danych 
stanowiących podstawę wyliczenia dotacji, polegającą na zmniejszeniu liczby dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym ze 133 do 132. Korekta wynikała z błędnego 
wpisu w bazie SIO danych przez jedno z przedszkoli niepublicznych. 

Wypełniając obowiązek określony w § 3 ust. 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 
przedszkolnego4, Wójt Gminy, pismem z dnia 11 października 2017 r., poinformował 
Kuratorium Oświaty w Lublinie, że wszystkie dzieci z terenu Gminy mają 
zapewnioną możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziałach 
przedszkolnych i przedszkolach istniejących na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 135-181, 262-275) 

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. 

Środki finansowe na wydatki z budżetu Gminy dla szkół prowadzonych przez Gminę 
przekazywane były stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania danej szkoły. 
Dotacje dla pozostałych jednostek udzielone były zgodnie z uchwałą 
nr XXXV/191/18 Rady Gminy Firlej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania 

                                                           
3  Dz. U. poz. 2203, ze zm. 
4  Dz. U. poz. 875. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. 
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i wykorzystania5. Analiza dokumentacji księgowej UG wykazała, że środki finansowe 
przekazywano na podstawie comiesięcznych informacji o liczbie dzieci 
uczęszczających do ww. placówek, w terminie określonym w art. 34 ust. 1 
w związku z art. 96 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przed 
przekazaniem środków finansowych, weryfikowano zgodność liczby uczniów, 
wykazywanych w ww. informacjach ze stanem faktycznym, na podstawie analizy 
dzienników zajęć grup przedszkolnych.  

Wg informacji Skarbnika Gminy, placówki oświatowe nie wnioskowały 
o przyspieszenie terminów przekazywania środków z dotacji na wychowanie 
przedszkolne. 

(dowód: akta kontroli str. 182-224, 278-279, 282-286) 

1.3. Pismem z dnia 10 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 przedszkolnego6, rozliczenie 
dotacji przekazano do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Z otrzymanej 
dotacji w łącznej kwocie 180,8 tys. zł Gmina wykorzystała 179,5 tys. zł. Pozostała 
kwota (1,3 tys. zł) została 10 stycznia 2019 r. zwrócona na rachunek Wojewody 
Lubelskiego, w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych7. Niewykorzystanie ww. środków finansowych 
wynikało ze zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 
30 września 2018 r. 

Analiza dokumentacji Urzędu wykazała, że środki dotacji zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek. Według sprawozdania 
z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S, wydatki Gminy na zadania 
w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 1 008,3 tys. zł. 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. 225-277, 280, 287-299) 

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej nr 103310L w miejscowości Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukówieckie (dalej 
zadanie), przyznana w kwocie 1 044,7 tys. zł, została w całości wykorzystana. 

2.1. Wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej został złożony w Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim w dniu 13 września 2017 r. Zawierał dane wymagane 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 gminnych8. Wartość zadania wynosiła 3 100 tys. zł, 
w tym dotacja (wnioskowana w kwocie 1 431,9 tys. zł) stanowiła 46,2% kosztów 
ogółem i 50% kosztów kwalifikowalnych (2 863,9 tys. zł).  

Dotacja przyznana została na podstawie umowy nr 57 z 7 marca 2018 r., zawartej 
pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Firlej. Kwota dotacji określona w umowie 
wyniosła 1 430,3 tys. zł i nie mogła przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych 
zadania (2 860,6 tys. zł). W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, aneksem 
z dnia 12 czerwca 2018 r. zmniejszono koszty kwalifikowalne (do 2 089,4 tys. zł) 
i kwotę dotacji (do 1 044,7 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 6-35) 

                                                           
5  Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 859.  
6  Dz. U. poz. 2425. 
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.  
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 740, ze zm. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 4 grudnia 2018 r. 
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2.2. Dotacja w kwocie 1 044,7 tys. zł wpłynęła na rachunek Urzędu w dniu 
30 listopada 2018 r., na wniosek Gminy z dnia 8 listopada 2018 r. o jej przekazanie. 
Stosownie do § 4 ust. 7 umowy, w UG została wyodrębniona ewidencja księgowa 
środków finansowych otrzymanych z dotacji oraz wydatków z nich dokonywanych. 

(dowód: akta kontroli str. 36-45, 87-88) 

2.3. Zamówienie publiczne na wykonanie zadania zostało udzielone zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych9. 

(dowód: akta kontroli str. 90-127) 

2.4. Pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. Wójt Gminy przedłożył sprawozdanie 
z wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na budowę drogi gminnej. Dotacja 
została w całości wykorzystana, zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 ust. 1 
umowy. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 2 500 tys. zł. Kwota dotacji, 
stosownie do § 1 ust. 6 umowy, stanowiła 50% kosztów kwalifikowanych 
(2 089,4 tys. zł). Gmina zapewniła wymagany udział własnych środków finansowych 
w kosztach realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym 
w § 1 ust. 2 umowy, tj. roboty budowlane zakończono 18 października 2018 r., 
a protokół odbioru końcowego sporządzono 7 listopada 2018 r. 

W wyniku realizacji zadania, wybudowano drogę gminną o długości 2710 m 
i szerokości 4,5 m, pobocza gruntowe o dł. 5420 m, oznakowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 43-89, 281) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK Lubelski Urząd Wojewódzki nie dokonywał kontroli 
w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str. 128-133) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie wykorzystania wybranych dotacji 
z budżetu państwa nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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 

  

 

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

Ustalone 
nieprawidłowości  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


