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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Adam Paweł, Burmistrz Miasta i Gminy Buk od 21 listopada 2018 r.(dalej: Burmistrz) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: Stanisław 
Filipiak, od 1 grudnia 2014 r. do 21 listopada 2018 r. 

(akta kontroli, str. 3-4) 

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 

 
 
Maciej Andrzejewski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/34/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. 

(akta kontroli, str. 1)  

  

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania przez Miasto i Gminę Buk 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”. 

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

Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Buk, 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 i Gminę Buk 
otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej 
                                                           
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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na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz podjęte  
w Urzędzie w 2018 r. działania zmierzające do realizacji zadania w ramach 
programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dotacje celowe udzielone przez Wojewodę Wielkopolskiego  

Miasto i Gmina Buk w 2018 r. otrzymało od Wojewody Wielkopolskiego dotację 
celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w kwocie 512,4 tys. zł, którą w całości wykorzystało na 
sfinansowanie wydatków bieżących trzech przedszkoli publicznych (w tym jednego 
prowadzonego przez podmiot inny niż Miasto i Gmina Buk)4, jednego 
niepublicznego5; oraz dwóch oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk zrezygnował w 2018 r. z realizacji zadania 
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce – Dobieżyn”, w ramach programu 
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”– (dalej: „Zadanie”). O zwiększeniu planu dotacji celowych na  
2018 r.  o kwotę 2.300,0 tys. zł przeznaczonych na to Zadanie Wojewoda 
Wielkopolski poinformował Burmistrza w dniu  1 marca 2018 r.  Powodem rezygnacji 
z realizacji Zadania było przede wszystkim unieważnienie wszystkich trzech 
postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty złożone  
w tych postępowaniach  znacząco przekraczały kwotę, którą planowano 
przeznaczyć na jego realizację, a wniosek Burmistrza o  zwiększenie przez 
Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej przeznaczonej na jego dofinansowanie 
został rozpatrzony odmownie.  Wojewoda Wielkopolski, w związku z informacją 
Burmistrza o rezygnacji z realizacji zadania zmniejszył o kwotę 2.300 tys. zł plan 
dotacji celowych Miasta i Gminy Buk na 2018 r.   

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

Sekretarz Miasta i Gminy Buk  8 maja 2017 r. zwróciła się do dyrektorów wszystkich 
sześciu placówek wychowania przedszkolnego  o wypełnienie obowiązku 
informacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego6. W związku  
z tym, w dniach od 10 do 15 maja 2017 r. Burmistrz otrzymał od dyrektorów  tych 
placówek  informacje, o 39 dzieciach, którym Miasto i Gmina Buk miało obowiązek 
zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do 
przedszkoli lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018. 

(akta kontroli, str. 593-606, 889-898)  

W pismach z 31 maja 2017 r. Burmistrz, na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe7, wskazał rodzicom 31 dzieci nieprzyjętych do 
przedszkoli placówki dysponujące wolnymi miejscami. W pismach tych rodzice 

                                                           
4 Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku 
5 Przedszkole „Pluszak” w Buku. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz.875 – uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r.  
7 Dz.U.2018 poz. 996 ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zostali zobowiązani do  podjęcia decyzji w terminie do 30 czerwca 2017 r. i złożenia 
wniosku w wybranej placówce. 

(akta kontroli, str. 605-606)  

Z danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), wg stanu na  
30 września 2017 r. wynikało, że dzieci w wieku powyżej 2,5 roku do pięciu lat  
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Miasta i Gminy Buk było odpowiednio: 
310 i 64, a dzieci w wieku od sześciu do siedmiu lat i więcej – 154. 

(akta kontroli, str. 607-609,614-620)  

W załączniku nr 1 do uchwały z dnia 20 grudnia 2017 r. Rady Miasta i Gminy Buk  
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018 r., w planie dochodów budżetowych 
na 2018 r. w rozdziałach: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
oraz 80104 Przedszkola, wykazane zostały kwoty dotacji celowych z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwotach odpowiednio: 
87,7 tys. zł i 424,7 tys. zł. 
Kwoty tych dotacji ustalone zostały, jako iloczyn liczby dzieci odpowiednio: 310 i 64 
oraz prawidłowej stawki 1.370 zł. 

(akta kontroli, str. 154-163, 614-620)  

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Kuratora 
Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej8 Miasto i Gmina Buk w ustalonym terminie,  
tj. do 22 stycznia 2018 r. zweryfikowała i potwierdziła dane o liczbie dzieci wykazane 
w SIO, wg stanu na 30 września 2017 r. Miasto i Gmina Buk zapewniło wszystkim 
dzieciom możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.  

(akta kontroli, str. 671-711, 889-898, 930-934)  

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

Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 27 kwietnia 2018 r. poinformował Miasto  
i Gminę Buk o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801 Oświata i wychowanie,  
w rozdziałach: 

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 2030 dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 
w kwocie 87.680 zł, 

– 80104 Przedszkola, w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 424.700 zł. 

Dotacje te stanowiły iloczyn liczby dzieci przedszkolnych wykazanej w SIO, 
wynoszącej odpowiednio 64 i 310 oraz rocznej kwoty dotacji na jedno dziecko  
w wysokości 1.370 zł. Zawiadomienie wpłynęło do Urzędu w systemie ePUAP  
w dniu 4 maja 2018 r. 

(akta kontroli, str. 434-437, 614-620)  

Przyznaną dotację Miasto i Gmina Buk otrzymało w ośmiu transzach, z tego: 
-w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pierwszą 
transzę w kwocie 36.534 zł w dniu 7 maja 2018 r., sześć kolejnych po 7.307 zł  
w dniach: 12 czerwca, 12 lipca, 10 sierpnia, 11 września, 11 października  
i 13 listopada 2018 r., a ostatnią w kwocie 7.304 zł w dniu 11 grudnia;  

                                                           
8 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. 
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- w rozdziale 80104 Przedszkola, pierwszą transzę w kwocie 176.959 zł w dniu  
7 maja 2018 r., sześć kolejnych po 35.392 zł w dniach: 12 czerwca, 12 lipca,  
10 sierpnia, 11 września, 11 października i 13 listopada 2018 r., a ostatnią w kwocie 
35.389 zł w dniu 11 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli, str. 438-455) 

Badanie prawidłowości i terminowości przekazywania przez Miasto i Gminę Buk do 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych środków 
dotacji w miesiącach: marzec, czerwiec i wrzesień 2018 r. wykazało, że:  

- dwóm przedszkolom oraz dwóm szkołom podstawowym posiadającym oddziały 
przedszkolne, będącym jednostkami Miasta i Gminy Buk pierwsza transza środków 
na wydatki przekazana została do 3 dnia miesiąca, a kolejne transze do 28 dnia 
danego miesiąca. Żadna z tych jednostek nie poniosła wydatków z tytułu odsetek od 
nieterminowo zrealizowanych płatności. Skarbnik Miasta i Gminy Buk wyjaśniła, że 
przekazywane tym jednostkom, co miesiąc, środki na edukację w ramach 
wychowania przedszkolnego znacznie przewyższały kwotę otrzymanej dotacji. 

(akta kontroli, str. 415-432)  

- dwóm przedszkolom niebędącym jednostkami Miasta i Gminy Buk środki dotacji 
podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty9 przekazane zostały  
w transzach miesięcznych (w dniach 29 marca, 29 czerwca i 26 września 2018 r.); 
środki z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 
przez osobę fizyczną10 przekazane zostały w transzach miesięcznych (w dniach  
6 marca, 4 czerwca oraz 17 i 26 września). Przekazane środki stanowiły iloczyn 
liczby dzieci i kwoty miesięcznej dotacji na jedno dziecko w danym przedszkolu11. 
Liczba dzieci w przedszkolach niebędących jednostkami Miasta i Gminy Buk, na 
które przekazane zostały środki z dotacji była zgodna z faktyczną liczbą dzieci, 
wynikającą z informacji przekazanej Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk przez te 
placówki, stosownie do obowiązku określonego w § 4 ust. 1 uchwały Rady Miasta  
i Gminy Buk z dnia 30 stycznia 2018 r.12.  

(akta kontroli, str. 491-533)  

Przy ustaleniu kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, 
(stanowiącej podstawę wypłacenia dotacji dla podmiotów uprawionych do 
otrzymania dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Buk, zgodnie z art. 12 ust 
1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych13), 
przyjęto prawidłową kwotę planowanych wydatków bieżących na prowadzenie 
przedszkoli, umniejszoną o wydatki przeznaczone na dzieci niepełnosprawne oraz  
o zaplanowane w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w tych przedszkolach, a także o zaplanowane w budżecie gminy na 
2018 r. wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli. Tak ustalonej kwoty 
planowanych wydatków bieżących na prowadzenie przedszkoli nie umniejszono  
o opłaty za wyżywienie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Opłaty te 
były, bowiem gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów przez 

                                                           
9 Sklasyfikowane w planie wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540. 
10 Sklasyfikowane w planie wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 § 2590. 
11 W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk opublikowane zostały informacje o   podstawowych 
kwotach dotacji dla przedszkoli na rok 2018.  
12 Uchwała Rady Miasta i Gminy Buk  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego podmioty oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania, 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).  
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 2203. 
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poszczególne jednostki i wykazane w ich planach finansowych, stosownie do 
postanowień uchwały Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 
określenia samorządowych jednostek budżetowych i źródeł dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 
sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia dla wydzielonych rachunków 
dochodów, podjętej na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r.  finansach publicznych14.  

(akta kontroli, str. 542-566, 738-755)  

Każde z dotowanych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną złożyło rozliczenie  
z uzyskanych dotacji podmiotowych w terminie ustalonym w uchwale w sprawie 
dotacji dla jednostek oświatowych, tj. do 31 stycznia roku następującego po roku 
udzielenia dotacji. Rozliczenia dotacji otrzymanej przez przedszkole niepubliczne,  
w kwocie 541.954,2 zł oraz przedszkole publiczne, w kwocie 868.275,4 zł 
obejmowały przekazane dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju (rozdział 85404) 
oraz na dzieci niepełnosprawne (rozdział 80149).  

(akta kontroli, str.491-498, 660-670, 909-912)  

Miasto i Gmina Buk przekazało przedszkolom prowadzonym przez osobę prawną 
inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną środki  
z dotacji podmiotowej na wychowanie przedszkolne dzieci zdrowych w kwocie 
1.221,1 tys. zł.  

(akta kontroli, str.491-492, 496)  

Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, Miasto i Gmina 
Buk przekazało 30 stycznia 2019 r. do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wersję 
papierową rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne. Wskazana w rozliczeniu 
liczba dzieci, które w roku budżetowym kończą 5 lat lub mniej, była o 26 mniejsza 
niż wykazana w SIO, wg stanu na 30 września 2018 r. W dniu 14 lutego 2019 r. 
sporządzona została korekta rozliczenia, w której ujęto rzetelne dane  
o liczbie dzieci, które kończą 5 lat i mniej w roku bazowym, jak i w roku budżetowym 
oraz o kwocie 512.380 zł dotacji wykorzystanej w całości i zgodnie  
z przeznaczeniem. 

(akta kontroli, str. 614-634)  

Miasto i Gmina Buk na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 
wydatkowało kwotę 3.749,115 tys. zł, w tym wydatki bieżące, w kwocie 3.689,9 tys. zł 
stanowiły 98,4%.  

(akta kontroli, str. 394-406)  

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

Wniosek o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 został złożony przez 
Miasto i Gminę Buk w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu  
15 września 2017 r. Wniosek zawierał informacje określone w § 5 ust. 2 
                                                           
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm., dalej ustawa o finansach publicznych. 
15 Z tego w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - 374,5 tys. zł oraz w rozdziale 
80104 „Przedszkola” – 3.374,6 tys. zł. 
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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 gminnych16. Przedmiotem 
tego wniosku była dotacja w kwocie 2.300.000 zł na dofinansowanie przebudowy  
i budowy drogi gminnej Szewce - Dobieżyn o długości 2,529 km.  

(akta kontroli, str. 765-775)  

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

Budżet Miasta i Gminy Buk na 2018 r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2017 r. 
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowane zostały: dochody  
w kwocie 2.300,0 tys. zł (§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) oraz wydatki 
majątkowe w kwocie 8.975,0 tys. zł, w tym 4.600,0 tys. zł na przebudowę i budowę 
drogi gminnej Szewce – Dobieżyn. Zaplanowanie w budżecie Miasta i Gminy Buk 
ww. kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją Zadania nastąpiło  
w oparciu o autopoprawkę do projektu tego budżetu, w której Rada Miasta i Gminy 
Buk powołała się na zatwierdzenie przez Wojewodę Wielkopolskiego ostatecznej 
listy gmin otrzymujących w 2018 r. dofinansowanie na realizację zadań w ramach 
programu budowy dróg.  

(akta kontroli, str. 154-181)  

W dniu 5 marca 2018 r. wpłynęło do Urzędu pismo Wojewody Wielkopolskiego,  
w którym informował Burmistrza o zwiększeniu planu dotacji celowych Miasta  
i Gminy Buk na rok 2018 o kwotę 2.300,0 tys. zł (dział 600 Transport i łączność, 
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6330 Dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych). 

Zadanie uwzględnione zostało w Planie postępowań o udzielenie zamówień  
w 2018 r., sporządzonym zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych17 i zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu  
w dniu 3 stycznia 2018 r. Wartość zamówienia w kwocie 3.736.770,46 zł 
oszacowana została przez pracownika Urzędu w dniu 20 lutego 2018 r., na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 14 września 2017 r.18 Skarbnik Miasta  
i Gminy Buk potwierdziła zabezpieczenie realizacji Zadania w budżecie na kwotę 
4.600.000 zł. 

(akta kontroli, str. 757-764, 776-783, 794-806, 844-852, 872-876)  

Każde z trzech wszczętych w Urzędzie w dniach 21 lutego, 14 marca i 10 kwietnia 
2018 r. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
była realizacja Zadania, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
Prawa zamówień publicznych, ponieważ cena oferty nie mieściła się  
w planowanych przez Zamawiającego kosztach. W pierwszym postępowaniu 
złożone zostały trzy oferty, z cenami 7.799.223,84 zł, 5.998.354,01 zł i 7.319.968,93 
zł. W drugim postępowaniu złożone zostały dwie oferty, z cenami 7.288.091,02 zł  
                                                           
16 Dz.U. z 2018 r. poz. 740, ze zm. – uchyl. z dniem 4 grudnia 2018 r. 
17 Dz.U.2018.1986 ze zm. (dalej: „Prawo zamówień publicznych”). 
18 Szacunkowa wartość zamówienia potwierdzona została obliczeniem dokonanym przez pracownika Urzędu w 
dniach: 14 marca 2018 r. oraz 10 kwietnia 2018 r., na podstawie potwierdzenia aktualności kosztorysu 
inwestorskiego z dnia 14 września 2017 r. na dzień 7 marca 2018 r. dokonanego przez projektanta, który 
sporządził kosztorys. 
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i 7.319.968,93 zł. W trzecim postępowaniu złożona została jedna oferta z ceną 
7.638.041,18 zł. Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania wyjaśnił,  
że w okresie prowadzenia procedur przetargowych nastąpił gwałtowny i niedający 
się przewidzieć wzrost cen na rynku budowlanym. Dodał, że przeznaczenie  
w budżecie większej kwoty na dotowane Zadanie spowodowałoby zablokowanie 
innych zadań inwestycyjnych, zaplanowanych w budżecie roku 2018.  

(akta kontroli, str. 154-393, 807-881, 899-908)  

Burmistrz 9 kwietnia 2018 r. skierował do dyrektor Wydziału Infrastruktury  
i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pismo w sprawie 
zwiększenia dofinansowania Zadania do kwoty do 3.000.000,0 zł, uzasadniając 
wniosek unieważnieniem postępowań, ponieważ ceny złożonych ofert nie mieściły 
się w planowanych przez Zamawiającego kosztach realizacji zadania. W dniu  
14 maja 2018 r., dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformowała Burmistrza o braku możliwości 
zwiększenia kwoty dotacji.  
Burmistrz 9 maja 2018 r. złożył w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim  
w Poznaniu oświadczenie o rezygnacji przez Miasto i Gminę Buk z realizacji 
Zadania.  
 
Wojewoda Wielkopolski, w piśmie z dnia 21 maja 2018 r., poinformował Burmistrza, 
że w związku z rezygnacją z realizacji Zadania wszczęta została procedura 
wykreślenia go z listy zadań przyjętych do dofinansowania w 2018 r., a w piśmie  
z dnia 28 września 2018 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018  
w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330 o kwotę 2.300.000 zł. 

 (akta kontroli, str. 784-787, 789-793, 899-908)  

W dniu 14 września 2018 został złożony wniosek do Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach tego samego programu, o dofinansowanie w kwocie 
813.334,29 zł projektu „Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce – Dobieżyn 
Etap I” o łącznej wartości 1.626.668,58 zł, z terminem realizacji w 2019 r., przy czym 
inwestycja została rozłożona na etapy. Wniosek znalazł się na 14. miejscu 
ostatecznej listy rankingowej ogłoszonej na stronie www Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego19 obejmującej dofinansowanie na rok 2019.  

(akta kontroli, str. 913-929) 

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

VI. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w wykorzystaniu przez Miasto  
i Gminę Buk otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 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. 

                                                           
19 https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/ostateczna_lista_rankingowa_1.pdf [dostęp: 14 marca 
2019 r.] 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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. 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. 

 

Poznań,        marca 2019 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 
 

Kontroler 

Maciej Andrzejewski 
starszy inspektor kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 z up. Grzegorz Malesiński 

p.o. wicedyrektor 
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