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I. Dane identyfikacyjne 

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

Urząd Miejski w Boguchwale  

 

Wiesław Dronka, Burmistrz Boguchwały do dnia 22 października 2018 r., 

Wiesław Kąkol, Burmistrz Boguchwały od dnia 23 października 2018 r.   

 

Wykorzystanie dotacji celowej na finansowe wsparcie rozwoju budownictwa 
z Funduszu Dopłat, udzielanej przez BGK.  

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze 
dotyczące ustawy budżetowej na rok 2018. W przypadku konieczności porównania 
niektórych danych z danymi za lata 2015 – 2017, okres kontroli obejmuje również te 
lata.  

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

 

Paweł Rakowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LRZ/26/2019 z dnia 22.01.2019 r.   

 (akta kontroli str.1-6) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 t.j., dalej: ustawa o NIK  
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie planowanie i wykorzystanie przez Gminę 
Boguchwała (dalej Gminę) środków pochodzących z dotacji na zakup mieszkań, 
pozyskanych w ramach Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu 
Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych, który realizowany był na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych3.   

 

 

Otrzymana przez Gminę dotacja została wykorzystana zgodnie z jej 
przeznaczeniem, terminowo rozliczona, a Gmina w ramach dotacji, w 2018 roku 
nabyła trzy lokale mieszkalne, z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa.  
Gmina Boguchwała w 2018 roku zrealizowała jedno zadanie, przy udziale dotacji 
celowej z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

(akta kontroli str. 7, 60-63) 

 

Gmina w ramach udzielonego wsparcia, w 2018 roku zakupiła trzy lokale 
mieszkalne w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Boguchwale, przy 
ul. Reja 3. 

(akta kontroli str. 31-41) 

 

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia w ramach Rządowego programu wsparcia 
finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych, Gmina złożyła w dniu 29 września 2017 r., 
tj. w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia 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 socjalnych5.  

(akta kontroli str. 71-76) 

 

W dniu 12 lutego 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, a Gminą, na mocy  której Bank Gospodarstwa 
Krajowego, zobowiązał się udzielić Gminie wsparcia finansowego w kwocie nie 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U.2015 r., poz. 833 j.t. 

4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

5 Dz. U. z 2016 r., poz. 259.  
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wyższej niż 218.119 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta nie może przekroczyć 35% 
faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia. 

(akta kontroli str. 57-65) 

 

Zgodnie z powołaną umową, Gmina zobowiązana była do rozliczenia faktycznie 
poniesionych kosztów przedsięwzięcia w terminie 30 dni, od daty wydatkowania 
środków, natomiast samo uruchomienie środków miało nastąpić w terminie 21 dni 
od daty złożenia przez Gminę poprawnych i kompletnych dokumentów. 

(akta kontroli str. 60-63) 

 

W umowie tej zapisano, iż wsparcie udzielane jest z przeznaczeniem na zakup 
trzech lokali mieszkalnych w budynku, przy ul. Reja 3 w Boguchwale, o łącznej 
powierzchni 144,93 m2. 

W dniu 5 grudnia 2018 roku zawarto aneks do powołanej umowy. Na mocy tego 
aneksu zwiększono powierzchnię lokali będących przedmiotem zakupu, do 
powierzchni 145,97 m2. 

(akta kontroli str. 57-59) 

 

W dniu 22 lutego 2018 r. Rada Miejska w Boguchwale wyraziła zgodę na nabycie 
przez Gminę trzech lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy 
ul. M. Reja 3 w Boguchwale, a w dniu 23 marca 2018 r. Gmina zawarła 
przedwstępna umowę zakupu, trzech lokali mieszkalnych.  

(akta kontroli str. 9-11, 55-56) 

 

W dniu 19 października 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Rzeszowie, wydał pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego zlokalizowanego w Boguchwale, przy ul. M. Reja 3.  

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i umowa sprzedaży została zawarta 
w dniu 14 listopada 2018 r. 

Na mocy powołanej umowy Gmina nabyła trzy lokale mieszkalne, za kwotę 
608.706 zł.  

Wniosek o wypłatę finansowego wsparcia wraz z rozliczeniem został sporządzony 
przez Gminę w dniu 22 listopada 2018 r. wysłany do BGK, a Gmina w dniu 21 
grudnia 2018 r., otrzymała środki  w wysokości 213.047 zł. Kwota ta stanowiła 35% i 
była zgodna z zawartą umową.  

 (akta kontroli str. 7-79) 

 

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

 

 

 

 

 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. 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 Rzeszowie. 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. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Rzeszów, 29 marca 2019 r.  

 

 

 

 

Kontroler 

Paweł Rakowski  

Starszy inspektor kontroli państwowej 

 
/…/ 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

p. o. Dyrektora 

Wiesław Motyka  

 
 

 

/…/ 
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