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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Romuald Antosik, Burmistrz Miasta Turku (dalej: Burmistrz) 
(akta kontroli, str. 2) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

 
Kontroler 

 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu 

 
 
Joanna Jóźwiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/17/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli, str. 1)  

  

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania przez Miasto Turek otrzymanych w 2018 r. 
dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w ramach programu wieloletniego pn. 
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 
a także finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Podstawą sformułowania oceny były działania kontrolne polegające na analizie 
planowania, wykorzystania i rozliczenia przez Miasto Turek tych dotacji. 

Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta Turek, przy pomocy której Burmistrz 
realizuje zadania własne określone w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym2.  

IV. Ocena3 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie przez Miasto Turek 
otrzymanych w 2018 r. dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w ramach 
programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”, a także finansowego wsparcia budownictwa 
z Funduszu Dopłat udzielonego przez BGK. W toku wymienionych wyżej działań 
kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

                                                           
1 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. 
2 Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. 
3 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.  

Ocena ogólna 
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V. Wyniki kontroli 

1. Dotacje celowe udzielone przez Wojewodę Wielkopolskiego4  

Miasto Turek w 2018 r. otrzymało od Wojewody dotacje celowe z budżetu państwa 
na dofinansowanie zadań: 

- w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 141,2 tys. zł., którą w całości 
wykorzystało na sfinansowanie wydatków bieżących sześciu przedszkoli 
publicznych i czterech niepublicznych; 

- w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 778,6 tys. zł., którą w całości 
wykorzystało na sfinansowanie budowy drogi gminnej wraz z ciągiem pieszo-
rowerowym – ulicy Jacka Kaczmarskiego w Turku. 

2.1. Planowanie przez Miasto Turek dotacji celowej z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego  

W dniu 18 maja 2017 r. Miasto Turek otrzymało od dyrektorów sześciu przedszkoli 
publicznych oświadczenia, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2017/2018 wszystkim dzieciom, które spełniły wymogi formalne zostało zapewnione 
miejsce w tych przedszkolach.  

(akta kontroli, str. 55-60, 275)  

Liczba dzieci w przedszkolach w Mieście Turek, wykazana w Systemie Informacji 
Oświatowej (SIO), wg stanu na 30 września 2017 r. wynosiła w klasach poniżej „0” 
738, a w klasach „0” - 370. 

(akta kontroli, str. 4-8)  

W uchwale budżetowej Miasta Turek na 2018 r.5 zaplanowano dotacje 
na wychowanie przedszkolne w kwocie 1 011 060 zł (dział 801 Oświata 
i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 2030 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
przez jednostki samorządu terytorialnego). Kwota tej dotacji ustalona została, jako 
iloczyn liczby 738 dzieci oraz prawidłowej stawki w wysokości 1 370 zł. 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Turek z dnia 29 czerwca 2018 r. m.in. zwiększono 
plan dochodów budżetowych w dziale 801, rozdziale 80104, § 2030 o 130 150 zł, 
tj. do kwoty 1 141 210 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody.  

(akta kontroli, str. 9, 13-14, 22, 25)  

Zwiększenie przez Wojewodę dotacji celowej o kwotę 130 150 zł wynikało z 
większej niż pierwotnie wykazano w SIO, wg stanu na 30 września 2017 r.,  liczby  
dzieci przedszkolnych w wieku od 2,5 roku do 5 lat (833), przekazanych Miastu 
Turek przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zgodnie z dyspozycją Wojewody 
Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej6 
Miasto Turek w ustalonym terminie, tj. do 22 stycznia 2018 r. dokonało weryfikacji 
danych w SIO, poprzez uzyskanie informacji od dyrektorów przedszkoli o zgodności 
liczby dzieci w ich placówkach we wskazanym przedziale wiekowym z liczbą tych 
dzieci wykazaną w SIO. Miasto Turek zapewniło wszystkim dzieciom korzystanie 
z wychowania przedszkolnego.  
                                                           
4 Dalej: Wojewoda. 
5 Uchwała nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej w Turku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Turku na rok 2018.  
6 Pismo Ministra Edukacji Narodowej nr DWST-WA.3530.1.2018.HR. 1 z 5 stycznia 2018 r. w sprawie 
zweryfikowania danych zgromadzonych w SIO, które będą wykorzystane do kalkulacji kwoty dotacji celowej 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(akta kontroli, str. 28-50, 52, 54)  

2.2. Wykorzystanie przez Miasto Turek środków dotacji celowej 
z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego  

Według zawiadomienia Wojewody z dnia 27 kwietnia 2018 r. Miastu Turek została 
przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego (w dziale 801, rozdziale 80104, § 2030) w kwocie 
1 141 210 zł, stanowiąca iloczyn liczby dzieci przedszkolnych wykazanej w SIO, 
wynoszącej 833 i rocznej kwoty dotacji na jedno dziecko w wysokości 1 370 
zł. Zawiadomienie wpłynęło do Urzędu w systemie ePUAP w dniu 2 maja 2018 r., 
a w formie papierowej w dniu 11 czerwca 2018 r.  

(akta kontroli, str. 61-65)  

Przyznane środki dotacji Miasto Turek otrzymało w ośmiu transzach, z tego 
pierwszą w wysokości 475 505 zł w dniu 7 maja 2018 r., sześć kolejnych 
w wysokości po 95 101 zł w dniach: 12 czerwca, 12 lipca, 10 sierpnia, 11 września, 
11 października i 13 listopada, a ostatnią w wysokości 95 099 zł w dniu 11 grudnia. 

(akta kontroli, str. 66) 

Badanie prawidłowości i terminowości przekazywania przez Miasto Turek do 
przedszkoli środków na wydatki/środków dotacji w marcu, czerwcu i wrześniu 
2018 r. wykazało, że:  

- sześciu przedszkolom publicznym środki na wydatki przekazane zostały (poza 
jednym przypadkiem7) w kwotach i terminach zgodnych ze zgłoszonym przez 
dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku 

zapotrzebowaniem; żadne z tych przedszkoli nie poniosło wydatków z tytułu odsetek 
od nieterminowo zrealizowanych płatności; 

(akta kontroli, str. 67-148, 678-689)  

- trzem8 przedszkolom niepublicznym środki dotacji podmiotowej z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty9 przekazane zostały w transzach 
miesięcznych (w dniach 23 marca, 18 czerwca i 26 września), stanowiących iloczyn 
liczby dzieci i kwoty miesięcznej dotacji na jedno dziecko w danym przedszkolu10, 
tj. z zachowaniem terminu ustalonego w § 2 pkt 12 uchwały Rady Miejskiej z dnia 
28 grudnia 2017 r.11. Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych, na które 
przekazane zostały środki z dotacji była zgodna z faktyczną liczbą dzieci, 
wynikającą z informacji przekazanej Burmistrzowi Turku przez dyrektorów tych 
placówek, stosownie do obowiązku określonego w § 2 pkt 5 uchwały w sprawie 
dotacji dla jednostek oświatowych.  

(akta kontroli, str. 149-157, 162-165, 170-173, 195-237, 258-261)  

                                                           
7 Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku (dalej: MZOSiP) złożył zapotrzebowanie 
na środki pieniężne dla dwóch przedszkoli nr 5 i 7 na dzień 7.09., a przelano je wcześniej – w dniu 6.09. 
8 Czwarte z przedszkoli niepublicznych otrzymało środki z dotacji za dwa miesiące (I i XII 2018 r.). 
9 Sklasyfikowane w planie wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540. 
10 Zarządzeniem nr 18/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2018 r. kwota dotacji na jedno dziecko 
w przedszkolu niepublicznym miesięcznie wynosiła 709,92 zł; zarządzeniem nr 70/2018 Burmistrza Miasta Turku 
z dnia 19 kwietnia 2018 r. kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym miesięcznie wynosiła 
708,54 zł; ; zarządzeniem nr 156/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 października 2018 r. kwota dotacji 
na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym miesięcznie wynosiła 697,3 zł.  
11 Uchwała Rady Miejskiej w Turku nr XXXVI/315/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Miasta Turek, 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 
wykorzystania dotacji, którym był ostatni dzień każdego miesiąca, a dla transzy za grudzień termin ten był 
ustalony do 15 grudnia (dalej: uchwała w sprawie dotacji dla jednostek oświatowych).  
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Przy ustaleniu kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, stanowiącej 
podstawę wypłacenia dotacji dla podmiotów uprawionych do otrzymania dotacji 
podmiotowej z budżetu Miasta Turek, zgodnie z przepisami art. 12 ust 1 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych12, przyjęto 
prawidłową kwotę planowanych wydatków bieżących na prowadzenie przedszkoli, 
umniejszoną o wydatki przeznaczone na dzieci niepełnosprawne. Tak ustalonej 
kwoty planowanych wydatków bieżących na prowadzenie przedszkoli nie 
umniejszono o zaplanowane w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego i wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu 
gminy, o których mowa w pkt a i b cyt. przepisu art. 12 ust. 1 cyt. ustawy. 
Z wyjaśnień Burmistrza i z załączonej do nich uchwały13 podjętej na podstawie art. 
223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych14 wynikało, że opłaty 
te były gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów przez poszczególne 
przedszkola i planowane w ich planach finansowych.  

(akta kontroli, str. 158-161, 166-169, 174-194, 277-283)  

Każde z dotowanych przedszkoli niepublicznych złożyło rozliczenie z uzyskanych 
dotacji podmiotowych w terminie ustalonym w uchwale w sprawie dotacji dla 
jednostek oświatowych, tj. do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia 
dotacji. Z rozliczeń tych wynikało, że przedszkola środki z dotacji wykorzystały 
na sfinansowanie wydatków bieżących15. Przedszkolom niepublicznym Miasto Turek 
przekazało środki z dotacji podmiotowej na wychowanie przedszkolne dzieci 
zdrowych w kwocie 2 124,7 tys. zł. W ciągu roku dwa przedszkola zwróciły środki 
dotacji w kwocie 0,8 tys. zł.  

(akta kontroli, str. 238-257, 262-263, 690-697)  

Stosownie do § 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 
przedszkolnego16, Miasto Turek przekazało 11 stycznia 2019 r. do Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu wersję papierową rozliczenia dotacji na wychowanie 
przedszkolne. W rozliczeniu ujęto rzetelne dane o liczbie dzieci, które kończą 5 lat 
i mniej w roku bazowym, jak i w roku budżetowym oraz o kwocie 1 141 210 zł dotacji 
wykorzystanej w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

(akta kontroli, str. 264-272, 656)  

Miasto Turek na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 
801, rozdział 80104) wydatkowało kwotę 12 047,4 tys. zł, w tym wydatki bieżące 
niebędące wydatkami majątkowymi17, w kwocie 11 731,1 tys. zł stanowiły 97,4%.  

(akta kontroli, str. 655-656)  

3.1. Przygotowanie przez Miasto Turek wniosku o dofinansowanie 
zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. 
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”  

                                                           
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 2203. 
13 Nr XXXIV/292/17 Rady Miejskiej w Turku z dnia 12 października 2017 r. w sprawie gromadzenia 
na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie Prawo oświatowe. 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm., dalej ustawa o finansach publicznych. 
15 Audytor wewnętrzy zatrudniony w Urzędzie przeprowadził w 2018 r. audyt prawidłowości wykorzystania 
dotacji podmiotowej udzielonej w 2015 r., 2016 r. i 2017 r. jednemu z przedszkoli niepublicznych i nie stwierdził 
niewłaściwego wydatkowania środków z tych dotacji. 
16 Dz.U. z 2017 r. poz. 2425. 
17 Zgodnie z przepisami art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
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Wniosek o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 został złożony przez 
Miasto Turek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 14 
września 2017 r. Wniosek zawierał informacje wymagane przepisami § 5 ust. 2 
obowiązującego wówczas rozporządzenia Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na 
przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych18. Przedmiotem 
tego wniosku była dotacja w kwocie 931 755 zł na dofinansowanie budowy drogi 
gminnej – ulicy Jacka Kaczmarskiego – z ciągiem pieszo-rowerowym w Turku 
o długości 0,68192 km. We wniosku podano, że inwestycja będzie realizowana 
również na odcinku o długości 0,096 km, który z uwagi na niejednorodny charakter, 
tj. różną szerokość pasa ruchu, nie został ujęty we wniosku i będzie wykonany poza 
projektem. 

(akta kontroli, str. 467-486)  

3.2.  Wykorzystanie  przez Miasto Turek środków z dotacji na 
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu 
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Miasto Turek zawarło z Wojewodą umowę nr 25/18  
na dofinansowanie dotacją celową w kwocie 821 479 zł zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej – ulicy Jacka Kaczmarskiego – z ciągiem pieszo rowerowym w Turku19. 
Aneksem nr 1 do umowy zawartym 24 września 2018 r. zmniejszona została kwota 
przyznanej dotacji do 789 739 zł., co wynikało z pisma Burmistrza o nie 
kwalifikowalności podatku Vat naliczonego od części inwestycji obejmującej 
wybudowanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Aneksem nr 2 do 
umowy zawartym 19 października 2018 r. przesunięty został termin złożenia 
wniosku o wypłatę dotacji na - nie później niż 7 listopada 2018 r. W harmonogramie 
rzeczowo-finansowym realizacji zadania, stanowiącym załącznik do umowy, 
zaplanowany zakres rzeczowy inwestycji był tożsamy z opisanym we wniosku 
o dotację. 

(akta kontroli, str. 487-511)  

Wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 778 583 zł, zgodnie z postanowieniami umowy 
dotacyjnej i w wymaganej formie, złożony został w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w dniu 2 listopada 2018 r. Środki z dotacji, w kwocie wnioskowanej, 
wpłynęły na rachunek Miasta Turek w dniu 21 listopada 2018 r. Stanowiły one 50% 
kosztów realizacji zadania w ramach kosztów kwalifikowalnych, wynoszących 
1 559 421 zł, które zostały umniejszone o uzyskane w trakcie realizacji zadania 
przychody ze sprzedaży drewna w wysokości 2 253,31 zł, zgodnie 
z postanowieniami § 4 ust. 9 umowy dotacyjnej.  

(akta kontroli, str. 491, 514-568)  

Otrzymane środki z dotacji zostały ujęte w ewidencji księgowej na koncie 901-00-
600-60016-6330 „Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na 
drogi publiczne gminne z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa”. Wydatki 
zrealizowane z tej dotacji zostały ujęte w ewidencji księgowej na koncie 130-02-600-
60016-6050-21-2 „Rachunek bieżący wydatków Urzędu na budowę ul. Jacka 
Kaczmarskiego - opracowanie dokumentacji projektowej – aktualizacja - Dotacja 
z budżetu państwa” w wysokości 779 710 zł, wyższej o 1 127 zł od kwoty 
otrzymanej dotacji. Różnica ta wynikała z pomniejszenia wartości kwalifikowalnych 

                                                           
18 Dz.U. z 2018 r. poz. 740, ze zm. 
19 Dalej: umowa dotacyjna. 
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wydatków o 50% kwoty uzyskanych przychodów, opisanych wyżej. Przychody te 
ujęto na koncie 221-900-90095-0870-01 „Przychód dot. zadania „Budowa drogi 
gminnej – ulicy Jacka Kaczmarskiego – z ciągiem pieszo-rowerowym w Turku”. 

(akta kontroli, str. 569-571, 638-639, 643-644)  

Miasto Turek w całości wykorzystało środki z przyznanej dotacji poprzez zapłatę 
wykonawcom (za wybudowanie drogi oraz wykonanie i montaż tablicy 
informacyjnej). Wartość poniesionych kosztów kwalifikowalnych była niższa 
o 20 057,93 zł od kosztów zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
co było spowodowane kosztorysowym rozliczeniem wykonania zadania. Rzeczowy 
zakres zadania został wykonany do 30 września 2018 r., tj. w terminie ustalonym 
w umowie dotacyjnej.  

(akta kontroli, str. 490, 504-507, 522-559, 567)  

Przy wyborze wykonawcy dotowanej drogi gminnej w trybie przetargu 
nieograniczonego, Miasto Turek przestrzegało przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2014 r. Prawo zamówień publicznych20. 

(akta kontroli, str. 615-636)  

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazane zostało do Urzędu 
Wojewódzkiego w dniu 16 stycznia 2019 r, tj. w terminie ustalonym w umowie 
dotacyjnej oraz w formie wymaganej tą umową. W sprawozdaniu zostały 
zaprezentowane rzetelne dane dotyczące rzeczowego i finansowego rozliczenia 
dotowanego zadania. W piśmie z dnia 1 lutego 2019 r. Wojewoda zatwierdził roczne 
sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej. Prawidłowość realizacji dotowanego 
zadania nie była kontrolowana przez służby Wojewody.  

(akta kontroli, str. 490-503, 572-585, 607-614)  

W wyniku zrealizowanej inwestycji, której wartość całkowita wyniosła 2 021,6 tys. 
zł21, powstała droga gminna – ulica Jacka Kaczmarskiego w Turku o dł. 777,92 m 
z nawierzchnią z betonu asfaltowego, kostki brukowej i płyt ażurowych, z kanalizacją 
deszczową (991,27 m) oraz oświetleniem drogowym (23 latarnie). Wybudowany 
ciąg pieszy oraz ciąg pieszo-rowerowy posiadał nawierzchnię z kostki brukowej 
o powierzchni odpowiednio 117,5 m2 i 1 505,7 m2.  

(akta kontroli, str. 3, 559-560, 586, 605-606)  

4.1. Przygotowanie przez Miasto Turek wniosku o finansowe 
wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonego przez BGK  

Ze środków z Funduszu Dopłat w 2018 r. Miasto Turek otrzymało finansowe 
wsparcie w kwocie 602,8 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów 
przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków komunalnych 
z 14 lokalami socjalnymi w Turku przy ul. Zdrojki Lewe.  

 (akta kontroli, str. 3, 289-296) 

Wniosek Miasta Turek o udzielenie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego 
i komunalnego z Funduszu Dopłat został sporządzony 10 listopada 2016 r. 
We wniosku zostały zawarte wymagane informacje, określone w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. 
w sprawie finansowania wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
niestanowiących lokali socjalnych22. Rodzaj przedsięwzięcia wskazany we wniosku 
dotyczył budowy, w tym rozbudowy lub nadbudowy, budynku na nieruchomości 
                                                           
20 Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm. 
21 Koszty inwestycji w wys. 161,1 tys. zł zostały poniesione poza projektem (dot. odcinka drogi o dł. 96,0 m).  
22 Dz.U. z 2016 r. poz. 259, uchylone z dniem 1 maja 2018 r., dalej: rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r.  
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stanowiącej własność gminy lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, tj. był 
zgodny  z ówcześnie obowiązującym brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych23. 

(akta kontroli, str. 284-288)  

4.2. Wykorzystanie przez Miasto Turek finansowego wsparcia 
budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonego przez BGK 

Miasto Turek otrzymało z BGK dofinansowanie w dwóch transzach: w kwocie 
300 000,0 zł w dniu 27 kwietnia 2018 r. oraz w kwocie 302 830,60 zł w dniu 
4 września 2018 r., stosownie do złożonego wniosku. Wysokość dofinansowania, 
zgodnie z § 1 ust. 4 umowy z BGK24, stanowiła 35% faktycznych kosztów 
przedsięwzięcia (1 722 373,15 zł) poniesionych przez Miasto Turek. Uzyskane 
dofinansowanie zostało ujęte na koncie 901-00-700-70005-6290 „Dochody budżetu 
Gmina Miejska Turek”.  

(akta kontroli, str. 289-290, 297, 462-465)  

Uruchomienie wypłat ww. transz dofinansowania zostało zrealizowane zgodnie 
z postanowieniami § 3 ust. 3, 7 i 9 umowy z BGK. Wniosek o wypłatę pierwszej 
transzy został sporządzony 15 marca 2018 r., a następnie uzupełniony 4 kwietnia 
2018 r. Do wniosku załączone zostały kserokopie: faktur potwierdzających koszty 
zrealizowanego przedsięwzięcia wynoszące 970 176,09 zł wraz z potwierdzeniami 
ich zapłaty, umów z wykonawcami oraz protokołów częściowego odbioru robót.  

(akta kontroli, str. 291-292, 297-400)  

Wniosek o wypłatę drugiej transzy został sporządzony 10 sierpnia 2018 r., 
a następnie uzupełniony 21 sierpnia 2018 r. Do wniosku zostały załączone 
kserokopie: faktur potwierdzające koszty zrealizowanego przedsięwzięcia 
wynoszące 752 197,06 zł wraz z potwierdzeniami ich zapłaty, protokołów odbioru 
robót (częściowe i końcowy), trzy decyzje w sprawie pozwolenia na użytkowanie 
budynku komunalnego z lokalami socjalnymi (budynek A, B i C) oraz rozliczenie 
faktycznie poniesionych kosztów. Miasto Turek rozliczyło uzyskane dofinansowanie 
zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 umowy z BGK. 

(akta kontroli, str. 292, 401-461)  

Kwota uzyskanego z BGK dofinansowania została wykorzystana zgodnie z celem 
jego udzielenia ustalonym w umowie. Przewidziane w tej umowie przedsięwzięcie 
dot. budowy trzech budynków socjalnych z 14 lokalami socjalnymi zostało 
zrealizowane w ustalonym terminie. Budynki oddane zostały do użytkowania na 
podstawie trzech decyzji wydanych 24 lipca 2018 r., a w umowie z BGK (§ 2 ust. 1 
pkt a i b) termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia ustalono na nie później niż 
24 miesiące od dnia25 rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Plac budowy 
przekazany został wykonawcy w dniu 3 kwietnia 2017 r.  

(akta kontroli, str. 290-291, 448-455)  

BGK w piśmie z 5 września 2018 r. stwierdził, że przedłożone przez Miasto Turek 
w dniu 22 sierpnia 2018 r. rozliczenie jest zgodne z wymaganiami ustawy 

                                                           
23 Dz. U. z 2015 r. poz. 833, ze zm., dalej: ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu.  
24 Gmina zawarła z BGK umowę nr BS17-00630 w dniu 6 lutego 2017 r. (dalej umowa z BGK) na pokrycie 
części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków w Turku przy ul. Zdrojki Lewe, 
w wyniku którego powstanie 14 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 470,97 m2; przewidywane koszty 
przedsięwzięcia ustalone zostały na 2 166 579,73 zł, z tego finansowe wsparcie BGK wynosiło 758 302,90 zł, 
jednak nie więcej niż 35% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia. 
25 Zgodnie z umową z BGK (§ 2 ust. 2) dniem tym był dzień pierwszego wpisu do dziennika budowy lub dzień 
protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na teren budowy, w zależności które zdarzenie nastąpi pierwsze.  
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z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu i rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. oraz z postanowieniami umowy z BGK. 

(akta kontroli, str. 461) 

Wybudowane trzy budynki socjalne zostały przekazane w zarząd Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku z dniem 31 lipca 2018 r. Lokale 
w tych budynkach (14 szt.) zostały przeznaczone do realizacji wyroków sądowych, 
w których sąd orzekł o prawie do lokalu socjalnego na rzecz osób eksmitowanych. 
Rodzinom, które zostały wytypowane (pod względem wysokości zadłużenia oraz 
uprawnień dot. powierzchni pokoi) wydane zostały skierowania do zawarcia umów 
najmu lokalu socjalnego. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. siedem rodzin 
przeprowadziło się dobrowolnie do wskazanych lokali, a wobec siedmiu Gmina 
wystąpiła do komornika sądowego o przymusowe wykonanie wyroków o eksmisję. 

 (akta kontroli, str. 466)  

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

VI. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w wykorzystaniu przez Miasto 
Turek otrzymanych w 2018 r. dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w ramach 
programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”, a także finansowego wsparcia budownictwa 
z Funduszu Dopłat udzielonego przez BGK, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
uwag i wniosków pokontrolnych. 

VII. 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 Poznaniu. 

 

Poznań,        marca 2019 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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Joanna Jóźwiak 
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