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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 Karlinie1, ul. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Waldemar Miśko, Burmistrz Karlina2 od 9 lutego 1993 r. 

(akta kontroli str. 3, 5, 7) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Szczecinie. 

Kontroler Krzysztof Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/21/2019 z  14.01.2019 r.  

(akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania dotacji z budżetu państwa na finansowe 
wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego4.  

Zakres kontroli obejmował m.in.: 
- rzetelność przygotowania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, 
- prawidłowość wykorzystania finansowego wsparcia, 
- efekty uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i prawnie 
zorganizowanym terytorialnie związkiem osób określonym ustawowo jako wspólnota 
samorządowa. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne służące 
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez gminę jako 
zadania własne. Na pokrycie kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają 
lokale socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych, gmina 
może otrzymywać finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat.  

W 2018 r. Gmina Karlino5 uzyskała finansowe wsparcie w kwocie 2 130 tys. zł ze 
środków Funduszu Dopłat przeznaczone na pokrycie części kosztów 
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego nr 4 na osiedlu 
mieszkaniowym „Biedronka” w Karlinie, realizowanego przez Karlińskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.6  

(akta kontroli str. 207-209) 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Burmistrz. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
4 Dalej: BGK. 
5 Dalej: Gmina. 
6 Dalej: KTBS lub Spółka. 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 wykorzystanie i rozliczenie przez 
Gminę, jako beneficjenta wsparcia, otrzymanych w 2018 r. środków z Funduszu 
Dopłat.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku 
mieszkalnego nr 4 na osiedlu „Biedronka” w Karlinie, Gmina uzyskała 26 mieszkań 
o łącznej powierzchni 1 171,70 m2, przeznaczonych do podnajmowania osobom 
fizycznym niespełniającym warunków do otrzymania lokalu socjalnego. Pozwoliło to 
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 26 rodzin (łącznie 79 osób). Realizacja 
przedsięwzięcia i uzyskane w 2018 r. finansowe wsparcie ze środków Funduszu 
Dopłat umożliwiły powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego o 5,41% (z 481 
lokali mieszkalnych w 2017 r. do 507 w 2018 r.) 

Wniosek Gminy o wypłatę kwoty wsparcia wraz z rozliczeniem faktycznie 
poniesionych kosztów przedsięwzięcia został złożony BGK zgodnie z wymogami 
określonymi w umowie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu 
Dopłat. 

W toku prowadzonych działań kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowe wsparcie budownictwa 
z Funduszu Dopłat udzielona przez BGK 

W 2018 r. Gmina otrzymała z budżetu państwa środki finansowego wsparcia 
z Funduszu Dopłat przekazane przez BGK w kwocie 2 130 tys. zł. Uzyskane środki 
stanowiły 100% przyznanego i planowanego wsparcia oraz 44,67% faktycznych 
kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia (4 767,9 tys. zł). Uzyskane wsparcie nie 
przekraczało limitu określonego w umowie zawartej z BGK, tj. 45% faktycznych 
kosztów przedsięwzięcia (4 733,3 tys. zł) oraz 50% finansowego udziału Gminy 
w tych kosztach. 

Wniosek przekazany BGK 30.09.2016 r. dotyczył wsparcia finansowego budowy 
26 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym nr 4 na osiedlu mieszkaniowym 
„Biedronka” w Karlinie. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia wynosiła 
2 130 tys. zł przy koszcie przedsięwzięcia 4 733,3 tys. zł. Zakładano 55% wkład 
Gminy w kosztach jego realizacji, tj. w kwocie 2 603,3 tys. zł. Przedsięwzięcie 
dotyczyło lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez KTBS budowy 
budynku, tj. przedsięwzięcia określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 
grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni 
i tymczasowych pomieszczeń8. Planowano budowę budynku na osiedlu „Biedronka” 
obejmującego łącznie 28 lokali mieszkalnych, z których 26 o łącznej powierzchni 
użytkowej 1 171,70 m2, miały być przeznaczone do podnajmowania przez Gminę 
osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego. Łączna 
powierzchnia użytkowa wszystkich utworzonych lokali mieszkalnych miała wynosić 
1 384,7 m2. 
Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w tworzeniu lokali mieszkalnych 
(skorygowany i uzupełniony 29.11.2016 r.), zawierał wszystkie informacje oraz 
załączniki wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

                                                      
7 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 w formie opisowej. 
8 Dz.U. z 2018 r. poz. 2321, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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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 socjalnych9. 

(akta kontroli str. 8-87) 

Zgodnie z umową zawartą 9.03.2017 r. BGK zobowiązał się do udzielenia 
finansowego wsparcia do kwoty 2 129 975 zł. Wypłacona kwota wsparcia, przy 
przewidywanych kosztach przedsięwzięcia wynoszących 4 733 277 zł, nie mogła 
przekroczyć 45% faktycznych kosztów, a także 50% finansowego udziału Gminy 
w kosztach przedsięwzięcia. Ponadto BKG uwarunkował udzielenie finansowego 
wsparcia od zawarcia przez Gminę umowy z KTBS przewidującej wysokość udziału 
Gminy w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych oraz jej prawo do najmu z prawem 
do podnajmu tych lokali bez zgody KTBS.  
W umowie zawartej 16.05.2017 r. z KTBS określono wymagane przez BGK 
obowiązki i prawa Gminy, w tym dotyczące prawa do najmu 26 wybudowanych 
lokali mieszkalnych, z prawem do ich podnajmowania bez zgody KTBS, osobom 
fizycznym niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, w tym osobom 
niepełnosprawnym lub rodzinom z osobą niepełnosprawną. Gmina zobowiązała się 
do wniesienia do Spółki środków z budżetu Gminy na realizację przedsięwzięcia, 
w formie podwyższenia kapitału zakładowego KTBS, na podstawie uchwały 
Zgromadzenia Wspólników Spółki w dwóch transzach: 450 tys. zł do 25.09.2017 r. 
oraz 4 283,3 tys. zł do 30.04.2018 r. 

(akta kontroli str. 88-95, 96-99) 

Na wniosek Spółki Gmina podpisała 27.12.2017 r. aneks do umowy w związku 
z planowanym wcześniejszym zakończeniem budowy budynku mieszkalnego. 
Zmieniono terminy przekazania KTBS środków na realizację przedsięwzięcia, 
tj. pierwszą transzę w wysokości 450 tys. zł Gmina zobowiązała się przekazać do 
23.10.2017 r., drugą - 3 000 tys. zł do 15.03.2018 r. oraz trzecią - 1 283,3 tys. zł do 
30.04.2018 r. 

(akta kontroli str. 105-107) 

W Urzędzie nie wyodrębniono ewidencji księgowej otrzymanego wsparcia. Całość 
inwestycji realizowana była przez KTBS. Przekazane z budżetu Gminy środki na 
podwyższenie kapitału zakładowego KTBS ujęto w dziale 700-Gospodarka 
mieszkaniowa, rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego, § 6030 
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. 
Otrzymana z BGK kwota wsparcia została ujęta w ewidencji księgowej Urzędu jako 
środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin 
w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70021 Towarzystwa 
budownictwa społecznego, § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, (…), pozyskane z innych źródeł.  

(akta kontroli str. 206-215) 

Przedsięwzięcie (budowę budynku mieszkalnego nr 4) zgłoszono do odbioru 
28.02.2018 r., a protokół odbioru częściowego budowy budynku mieszkalnego 
sporządzono 16.03.2018 r. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
budowlanego (budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4, sieci uzbrojenia terenu 
dotyczących tego budynku i chodników osiedlowych przyległych do budynku nr 4) 
została wydana 26.03.2018 r. Protokół końcowy budowy budynku wraz z placem 
zabaw został spisany 27.04.2018 r., a decyzję o pozwoleniu na użytkowanie placu 

                                                      
9 Dz.U. z 2016 r. poz. 259. 
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zabaw z boiskiem zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 
uzyskano 23.05.2018 r. 

Wniosek Gminy z 28.05.2018 r. (doręczony BGK 30.05.2018 r.) o wypłatę 
finansowego wsparcia, na utworzenie 26 lokali (o łącznej powierzchni użytkowej 
1 171,70 m2) w budynku mieszkalnym nr 4 osiedla „Biedronka” wraz z rozliczeniem 
faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, został złożony zgodnie 
z wymogami określonymi w umowie (z 9.03.2017 r.) o udzielenie finansowego 
wsparcia. 

(akta kontroli str. 89, 122-135) 

Gmina wywiązała się z warunków określonych w umowie (z 9.03.2017 r.) 
o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z wyjątkiem 
obowiązku określonego w § 1 pkt 8 umowy. Obowiązek ten dotyczył powiększenia 
przez Gminę, w terminie od dnia podpisania umowy do 6 miesięcy od dnia 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia10, gminnego zasobu lokali socjalnych lub 
mieszkań chronionych o lokale w liczbie co najmniej równej liczbie lokali 
utworzonych z udziałem finansowego wsparcia lub o lokale o łącznej powierzchni 
użytkowej co najmniej równej łącznej powierzchni użytkowej lokali utworzonych 
z udziałem finansowego wsparcia (a także przedłożenia BGK oświadczenia w tej 
sprawie). 

(akta kontroli str. 88-100, 122-136, 210, 214, 215) 

Burmistrz wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2018 r. ustawy 
z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw11 zniesiony został (na podstawie art. 11 ust. 
2 pkt 2) obowiązek powiększania przez Gminę zasobu lokali (w sposób określony 
w umowie zawartej z BGK przed wejściem w życie ustawy zmieniającej) oraz 
przedkładania BGK stosownego oświadczenia w sprawie powiększenia tego 
zasobu. Kierownik Referatu ds. lokalowych i mieszkaniowych Urzędu kontaktował 
się telefonicznie z Ekspertem Wydziału Obsługi Programu Budownictwa Socjalnego 
Departamentu Usług Agencyjnych BGK, od którego otrzymał odpowiedź, że BGK 
nie widzi potrzeby sporządzenia aneksu do umowy o udzielenie finansowego 
wsparcia ze środków Funduszu Dopłat (zawartej z Gminą 9.03.2017 r.). 

(akta kontroli str. 227-232) 

W sprawie przyczyn niedokonania zmiany treści umowy zawartej z Gminą 
9.03.017 r. w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali socjalnych (…), Dyrektor Biura Funduszu Dopłat Departamentu 
Funduszy Mieszkaniowych BGK, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, 
poinformował m.in., że zapisy umowy zawartej pod rządami starych przepisów, 
określają obowiązki inwestora - beneficjenta wsparcia na podstawie i w zgodności 
z zapisami ustawy o finansowym wsparciu (...) według stanu prawnego na dzień 
zawarcia umowy. Skoro zmiana warunków dofinansowania nastąpiła w drodze 
zmiany przepisów powszechnie obowiązujących zmiana umowy w tym zakresie 
miałaby jedynie deklaratoryjny charakter. Tym samym do zmiany umowy 
o dofinansowanie doszło w skutek bezpośredniej interwencji ustawodawcy, który 
wprost w przepisach określił w jaki sposób zmieniają się zasady przyznania 
dofinansowania i z jakich obowiązków zwalnia się inwestora. Skoro po 

                                                      
10 Zgodnie z § 2 pkt 3 umowy, dniem zakończenia realizacji przedsięwzięcia jest dzień, w którym zgodnie 
z odrębnymi przepisami można przystąpić do użytkowania wszystkich lokali utworzonych z udziałem 
finansowego wsparcia. 
11 Dz.U. poz. 756. 
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opublikowaniu ustawy o zmianie ustawy w Dzienniku Ustaw inwestor byt świadomy 
jaki sposób zmieniły się jego prawa i obowiązki w związku z otrzymaniem 
dofinansowania, zawieranie aneksu było bezprzedmiotowe. 

(akta kontroli str. 241-245) 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia Gmina uzyskała 26 mieszkań o łącznej 
powierzchni 1 171,70 m2 przeznaczonych do podnajmowania osobom fizycznym 
niespełniającym warunków do otrzymania lokalu socjalnego. Pozwoliło to na 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 26 rodzin (łącznie 79 osób). Według stanu na 
31.12.2017 r. w mieszkaniowym zasobie Gminy znajdowało się 401 lokali 
mieszkalnych. Ponadto 80 lokali mieszkalnych, w tym 79 utworzonych z udziałem 
finansowego wsparcia z BGK, Gmina wynajmowała od KTBS i podnajmowała 
osobom fizycznym. Dzięki realizacji w 2018 r. przedsięwzięcia i uzyskanego 
finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Gmina powiększyła swój zasób 
mieszkaniowy o 5,41%.  

(akta kontroli str. 202-203, 216-218) 

Oględziny zrealizowanego przedsięwzięcia przeprowadzone w toku kontroli NIK 
29.01.2019 r. potwierdziły, że zgodnie z projektem budowlanym wybudowano 
budynek nr 4 na osiedlu „Biedronka”, zlokalizowany przy ul. Koszalińskiej 85G wraz 
z parkingiem na 29 stanowisk, chodnikami, oświetleniem terenu. Budynek posiadał 
łącznie 28 lokali mieszkalnych. Przy budynku zlokalizowany był ogrodzony plac 
zabaw z oświetlonym boiskiem do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz wyposażony 
w monitoring wizyjny. 

(akta kontroli str. 234-237) 

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

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Szczecin, dnia       marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
 

Krzysztof Szczepaniak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


