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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 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (dalej: 
Urząd) 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Żukowski, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski od 8 grudnia 2010 r. 
 (dowód: akta kontroli str. 2-7) 

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 Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/41/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli str.1) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz 
zadania realizowanego 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 ocenia2 pozytywnie wykorzystanie przez Miasto Tomaszów 
Lubelski dotacji z budżetu państwa w zbadanym zakresie. 

Dotacje objęte kontrolą zostały prawidłowo zaplanowane i wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego oraz budowy drogi gminnej. Terminowo sporządzano sprawozdania 
z ich wykorzystania.  

IV. Wyniki kontroli 
1. W 2018 r. Miasto Tomaszów Lubelski (dalej: Miasto) otrzymało dotację celową 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w wysokości 871,3 tys. zł, z czego wykorzystano 836,6 tys. zł, 
tj. 96%.  

(dowód: akta kontroli str. 242-243) 

1.1. W uchwale budżetowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 r. z dnia 
15 grudnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

                                                           
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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przedszkolnego (w rozdziale 80104 Przedszkola) zaplanowano w kwocie 
875,4 tys. zł. Podstawą wyliczenia ww. kwoty była – według wyjaśnień Burmistrza 
Miasta – liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat, podana przez dyrektorów przedszkoli 
(tj. 639). Plan dotacji zmieniono zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 
2018 r., po otrzymaniu decyzji budżetowej nr 113 Wojewody Lubelskiego z dnia 
23 kwietnia 2018 r., przyznającej dotację w kwocie 871,3 tys. zł (tj. na 636 uczniów 
w wieku 2,5-5 lat). W wieloletniej prognozie finansowej podano m.in. łączną kwotę 
dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących. 

(dowód: akta kontroli str. 116-163) 

W odpowiedzi na pismo Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie z 14 lutego 
2018 r., pismem z 16 lutego 2018 r. poinformowano Kuratora Oświaty, że dotacja 
celowa została zaplanowana w rozdziale 80104 Przedszkola.  

 (dowód: akta kontroli str. 153-154) 

1.2. 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 (636), 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.).  

Zgodnie z wytycznymi MEN przekazanymi pismem z dnia 5 stycznia 2018 r., Miasto 
dokonało w dniu 17 stycznia 2018 r. weryfikacji danych zawartych w SIO według 
stanu na 30 września 2017 r. W wyniku tej weryfikacji ustalono, że liczba dzieci 
w placówkach przedszkolnych nie uległa zmianie i wynosiła 636. Wyniki weryfikacji 
udokumentowano w formie notatki służbowej. 

(dowód: akta kontroli str. 92-111, 300-303, 321-379, 626) 

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej na rok 2017/2018 wszystkim dzieciom 
zamieszkałym na terenie Miasta zapewniono korzystanie z wychowania 
przedszkolnego. Informację o braku dzieci nieprzyjętych do placówek wychowania 
przedszkolnego przekazano Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty pismem z dnia 
5 października 2017 r., tj. w terminie określonym 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. 

(dowód: akta kontroli str. 112-115, 300-303) 

1.3. Środki finansowe z dotacji celowej Miasto otrzymywało w terminach 
określonych w art. 53 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
Przekazywano je jednostkom realizującym zadania w zakresie wychowania 
przedszkolnego (tj. trzem przedszkolom samorządowym i trzem niepublicznym) 
w terminach zapewniających prawidłowe wykonywanie zadań, zgodnie z art. 34 
ust. 1 w związku z art. 96 ust. 2 ww. ustawy. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 
były udzielane, przekazywane i rozliczane zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielanych z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski dla publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski 

                                                           
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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przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego5.  
Dyrektorzy przedszkoli nie kierowali do Miasta pism o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych oraz monitów o przyspieszenie ich przekazywania. 

(dowód: akta kontroli str. 59-91, 162-199, 253-298) 

1.4. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji zostało przekazane do Kuratorium 
Oświaty w Lublinie w terminie określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji 
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego6, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do tego 
rozporządzenia. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 
836,6 tys. zł. Niewykorzystanie pozostałej kwoty (34,7 tys. zł) wynikało ze 
zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30 września 
2018 r. Zwrotu środków dokonano w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7. 
Według sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego Rb-28S, w 2018 r. na realizację zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego Miasto przeznaczyło kwotę ogółem 7.930,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 244-252, 239-241, 253-298, 623, 626) 

2. W 2018 r. Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 988,8 tys. zł na 
dofinansowanie kosztów budowy drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową 
i oświetleniem ulicznym w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej w latach 2016-2019” (dalej: zadanie). Środki finansowe 
w całości wykorzystano.  

(dowód: akta kontroli str. 242-243) 

2.1. Wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej wraz z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem ulicznym złożono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
(dalej: LUW) w dniu 14 września 2017 r. Wniosek zawierał dane 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 gminnych8. Wartość inwestycji wynosiła 
2.321,8 tys. zł, w tym koszty kwalifikowalne 2.001,4 tys. zł, wnioskowana dotacja 
1.000,7 tys. zł (tj. 43% kosztów ogółem). Do wniosku dołączono m.in.: decyzję 
o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-
budowlanej wykonywania robót budowlanych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy 
o braku sprzeciwu tegoż organu, projekty stałej organizacji ruchu, projekt 
zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego. 
Pismem z 5 października 2017 r. LUW przekazał uwagi do wniosku dotyczące m.in. 
niepodania terminów realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót, 
wliczenia do kosztów kwalifikowalnych kosztów budowy odcinka chodnika 
zlokalizowanego poza budowanymi odcinkami dróg gminnych, wyliczenia udziału 
własnego w odniesieniu do kosztów ogółem. Poprawiony wniosek złożono w LUW w 
dniu 9 października 2017 r., tj. w terminie wskazanym w ww. piśmie LUW. Według 
poprawionego wniosku, koszty kwalifikowalne zadania (brutto) wynosiły 
1.977,6 tys. zł, w tym wkład własny Miasta – 988,8 tys. zł i wnioskowana dotacja – 
988,8 tys. zł (50%). Łączny koszt realizacji zadania określono na 2.321,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 380-400) 
                                                           
5  Uchwała Nr XL/354/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 562, 

ze zm.). Uchwała obowiązuje od 20 lutego 2018 r., poprzednio obowiązywała uchwała Nr XXX/261/2017 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1714). 

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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Umowa nr 558 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie 
realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”, została zawarta w dniu 14 czerwca 2018 r. pomiędzy 
Wojewodą Lubelskim i Miastem Tomaszów Lubelski. Kwota udzielonej dotacji 
wyniosła 988,8 tys. zł i nie mogła przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych 
zadania (1.977,6 tys. zł). Umowa została zmieniona aneksem z 21 września 2018 r., 
w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
i zwiększeniem wartości zamówienia. W aneksie zwiększono koszty kwalifikowalne 
zadania (do kwoty 2.927,8 tys. zł), kwota dotacji nie została zmieniona (wyniosła 
988,8 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 401-481) 

2.2. Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania na kwotę 3.511 tys. zł nie wykazała nieprawidłowości. Postępowanie to 
przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych9, w szczególności dotyczącymi: opisu przedmiotu 
zamówienia i jego wartości szacunkowej, wyboru trybu postępowania, publikacji 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty 
i zawarcia umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 437-450, 538-613) 

2.3. Miasto złożyło do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski 
o przekazanie dotacji: z dnia 8 sierpnia 2018 r. na kwotę 155,5 tys. zł, 
z wnioskowanym terminem przekazania do 28 sierpnia 2018 r. oraz z dnia 
12 grudnia 2018 r. na kwotę 833,3 tys. zł, z wnioskowanym terminem jej 
przekazania do dnia 28 grudnia 2018 r. Środki finansowe wpłynęły na rachunek 
Miasta w kwotach i terminach określonych w ww. wnioskach.  
Zgodnie z § 4 ust. 7 umowy, w Mieście została wyodrębniona ewidencja księgowa 
środków finansowych otrzymanych z dotacji celowej i wydatków finansowanych 
z tych środków.  
Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie nr 
558 z Wojewodą Lubelskim. Zadanie zostało zgłoszone przez wykonawcę do 
odbioru końcowego pismem z 30 listopada 2018 r., odbioru dokonano w dniu 
10 grudnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 482-512, 535-537) 

2.4. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przedłożono do LUW pismem z dnia 
7 stycznia 2019 r., zgodnie z § 4 umowy. 
Dotacja celowa została w całości wykorzystana, zgodnie z przeznaczeniem 
i w terminie określonym § 1 umowy. Łączny koszt zadania wyniósł 3.511 tys. zł, 
koszty kwalifikowalne – 2.927,8 tys. zł. Dotacja stanowiła 33,8% kosztów 
kwalifikowalnych. Dotacja została wykorzystana na budowę drogi, wykonanie 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, oznakowania pionowego i poziomego 
drogi, umocnienia skarp i poboczy, wykonanie chodników.  

Rozliczenie dotacji zostało w dniu 28 stycznia 2019 r. zatwierdzone przez Dyrektora 
Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
Do dnia zakończenia kontroli NIK Wojewoda Lubelski nie przeprowadził kontroli 
realizacji ww. zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 409-422, 513-531, 625) 

2.5. W wyniku realizacji zadania wykonano m.in.: 
‒ drogę o szerokości nawierzchni 6 m i długości 986 mb, 
‒ zjazdy z kostki prefabrykowanej o pow. 572,5 m2 i asfaltowe o pow. 54 m2, 

                                                           
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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‒ chodnik i ciąg pieszy o łącznej długości 1.118 mb, 
‒ balustrady segmentowe (28 m) i bariery energochłonne stalowe (44 m), 
‒ kanalizację deszczową o dł. 706 mb i przykanaliki od wpustów ulicznych 

o łącznej długości 245 mb, 
‒ przebudowę oświetlenia ulicznego, w tym m.in. wybudowanie 22 słupów 

oświetleniowych.  
(dowód: akta kontroli str. 532-534) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 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 

Jerzy Bielak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


