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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 Żelechowie1, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Łukasz Bogusz, Burmistrz Żelechowa, od 22 listopada 2018 r. 

Mirosława Jadwiga Miszkurka, od 6 grudnia 2014 r. do 22 listopada 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Warszawie 

Kontroler Ilona Bożek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/36/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania przez Gminę Żelechów 
wybranych rodzajów dotacji z budżetu państwa, otrzymanych w 2018 r., przy uwzględnieniu 
kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności.  
Ocenie podlegało w szczególności: 

 wykorzystanie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Mazowieckiego3 na 
dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych w zakresie wychowania 
przedszkolnego oraz 

 wykorzystanie dotacji celowej na finansowe wsparcie budownictwa udzielonej 
z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego4.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionych obszarów były działania kontrolne 
obejmujące wykorzystanie i rozliczenie dotacji w łącznej wysokości 671,9 tys. zł. Szerszy 
opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Gmina Żelechów5 jest jednostką samorządu terytorialnego, do zadań której należy 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym6, m.in. w zakresie edukacji publicznej, gminnych dróg, ulic 
(…) oraz gminnego budownictwa mieszkaniowego. 
Zgodnie z art. 31 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe7 do zadań 
własnych gminy należy również zapewnienie warunków realizacji prawa do korzystania 
z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wielu 3-5 lat. 

                                                      
1  Dalej również Urząd Miejski lub Urząd. 
2  Dz. U. z 2019, poz.489., dalej: ustawa o NIK. 
3  Dalej również Wojewoda. 
4  Dalej również BGK. 
5  Dalej również Gmina. 
6  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. 
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm. 
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W 2018 r. Gmina realizowała zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i gminnego 
budownictwa mieszkaniowego otrzymując dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 
671,9 tys. zł, w tym: 

 295,9 tys. zł dotacji celowej od Wojewody na zadania w zakresie wychowania 
przedszkolnego, 

 376,0 tys. zł dotacji celowej z Funduszu Dopłat udzielonej przez BGK na wsparcie 
budownictwa mieszkaniowego. 

Gmina nie otrzymała dotacji w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 340)  

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykorzystanie dotacji z budżetu państwa  
przez Gminę Żelechów w 2018 r. w zbadanym zakresie. 
Powyższa ocena została sformułowana na podstawie zbadania wykorzystania dotacji 
celowych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i na wsparcie budownictwa 
z Funduszu Dopłat w łącznej wysokości 671,9 tys. zł, tj. 35,7% kwoty dotacji  
z budżetu państwa otrzymanych na zadania własne w 2018 r. 9. 

Środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w sposób rzetelny 
i gospodarny. Gmina zapewniła możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego 
wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat, których rodzice lub opiekunowie złożyli wnioski 
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Terminowo i prawidłowo rozliczyła 
otrzymaną od Wojewody dotację, a kwotę otrzymaną w nadmiernej wysokości zwróciła na 
rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego10. Wnioski o płatność i rozliczenie 
końcowe dotacji otrzymanej z BGK zostały sporządzone rzetelnie i terminowo. W efekcie 
uzyskanego dofinansowania, Gmina wybudowała osiem nowych lokali socjalnych 
o wysokim standardzie. 

V. Wyniki kontroli 

1. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej przez 
Wojewodę Mazowieckiego. 

W 2018 r. w Gminie Żelechów zadania w zakresie wychowania przedszkolnego realizowało 
sześć publicznych placówek, w tym jedno przedszkole i pięć szkół podstawowych, w których 
prowadzono oddziały przedszkolne11. Zgodnie z ustaloną organizacją wspólnej obsługi 
finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Gminy12, Urząd Miejski ustanowiono 
jednostką obsługującą m.in. placówki oświatowe. Upoważniony pracownik Urzędu 
realizował zadania głównego księgowego każdej placówki. Do zakresu jego obowiązków 
należała m.in. obsługa finansowo-księgowa jednostek obejmująca dochody i wydatki, 
sporządzanie sprawozdań budżetowych, obsługa spraw dotyczących wynagrodzeń, 
w szczególności sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych 
należności oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów finansowo-
księgowych i sprawozdawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 53-60)  
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 zostało przyjętych do 
placówek łącznie 216 dzieci w wieku 3-5 lat. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 przyjęto 
łącznie 214 dzieci. W roku 2018 Gmina zapewniła możliwość korzystania z wychowania 

                                                      
8 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. 

9  W 2018 r. Gmina otrzymała na zadania własne dotacje w łącznej kwocie 1 881,8 tys. zł. 
10  Dalej również MUW. 
11  Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku, Szkoła 

Podstawowa w Starym Kębłowie, Szkoła Podstawowa w Stefanowie, Szkoła Podstawowa w Woli 
Żelechowskie i Szkoła Podstawowa w Żelechowie. 

12  Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z 15 grudnia 2016 r zmieniona uchwałą Nr 
XXXVI/239/2017 z 30 października 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przedszkolnego wszystkim dzieciom, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie lub 
deklaracje o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego, w związku z czym 
Burmistrz nie przekazywał Wojewodzie informacji, o której mowa 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 przedszkolnego13 oraz 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 
przedszkolnego14. 

(dowód: akta kontroli str. 89-91) 
W uchwale budżetowej na rok 201815 Gmina zaplanowała kwotę dotacji na realizację zadań 
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 295,9 tys. zł. Kwotę tę 
wyliczono zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych16. Podstawę jej wyliczenia stanowił iloczyn kwoty rocznej określonej w 
art. 109 ust. 1 pkt 1 ufzo (1 370,0 zł) oraz liczby dzieci (216 osób) w wieku do 5 lat 
korzystających z wychowania przedszkolnego w podległych placówkach oświatowych wg 
stanu na dzień 30 września 2017 r. wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej17. 

(dowód: akta kontroli str. 28-49, 53, 54, 92-114)  
Jak wyjaśnił pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za obsługę księgowo-finansową 
placówek oświatowych, dane dotyczące liczby dzieci korzystających z wychowania 
przedszkolnego w jednostkach oświatowych są wprowadzane przez dyrektorów placówek 
w SIO, dwutorowo tj. w tzw. starym i nowym SIO. Otrzymane drogą mailową sprawozdania 
jednostkowe sporządzone w starym SIO, pracownik Urzędu bez możliwości ingerencji w ich 
treść przenosi do SIO, dokonując scalenia danych zbiorczych, które następnie przesyła do 
Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach18. Natomiast w nowym SIO, z poziomu Urzędu, 
dane wprowadzane są bezpośrednio przez jednostki i pracownik Urzędu ma jedynie 
możliwość generowania raportów zbiorczych i przeglądania danych. W związku z pismem 
Ministra Edukacji Narodowej znak DWST-WA.3530.1.2018.HR.1 z 5 stycznia 2018 r. 
zweryfikowano dane w obu wersjach SIO stwierdzając ich zgodność, w związku z czym nie 
było konieczności naniesienia korekt, na których dokonanie MEN wskazał termin do 22 
stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 89, 90, 115-117)  
W dniu 15 lutego 2018 r., po otrzymaniu z Kuratorium informacji o przewidywanej kwocie 
dotacji przydzielonej przez MEN na rok 2018 (295,9 tys. zł), Urząd przekazał informację 
o podziale tej kwoty na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj.: 80103 Oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych – 91,8 tys. zł, 80104 Przedszkola – 197,3 tys zł 
i 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego – 6,8 tys. zł. Kwoty zostały wyliczone na 
podstawie danych o liczbie dzieci w podległych placówkach wykazanych w SIO wg stanu na 
30 września 2017 r. 
W dniu 4 maja 2018 r. Urząd otrzymał informację z MUW19 o decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji według klasyfikacji budżetowej zgodnej 
z danymi przekazanymi przez Urząd do Kuratorium w dniu 15 lutego 2018 r. Środki 
pochodziły z rezerwy celowej w cz. 83 poz. 52.  

(dowód: akta kontroli str. 118-123)  
Gmina otrzymała dotację w miesięcznych transzach, najpóźniej do 10 dnia każdego 
miesiąca w wysokości 1/12 przyznanej na rok kwoty dotacji, z wyjątkiem dotacji za miesiące 
styczeń-kwiecień, które wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 30 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 124-129)  

                                                      
13  Dz. U. z 2017 r. poz. 875. Dotyczy rekrutacji w 2017 r. na rok szkolny 2017/2018. 
14  Dz. U. z 2017 r. poz. 2425. Dotyczy rekrutacji w 2018 r. na rok szkolny 2018/2019. 
15  Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. 
16  Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. Dalej również ufzo. 
17  Dalej również SIO. 
18  Dalej również: Kuratorium. 
19  Pismo znak FIN-I.3111.15.14.2018 z 24 kwietnia 2018 r. 
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Jak wyjaśnił Skarbnik Gminy, w związku z ustaloną wspólną obsługą finansowo-księgową, 
nie wprowadzono harmonogramu przekazywania środków finansowych placówkom 
realizującym wychowanie przedszkolne.  
Na podstawie ewidencji księgowej20 ustalono, że przekazywanie środków dla placówek 
publicznych odbywało się regularnie w kilku transzach.  

(dowód: akta kontroli str. 53, 54, 130-153)  
W dniu 14 stycznia 2019 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w § 4 ust. 1 
ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 14 grudnia 2017 r., Gmina 
przekazała do Kuratorium roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na formularzu 
zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia. 
Rozliczenia dokonano zgodnie z zasadami określonymi w §§ 4-6 rozporządzenia, 
wykazując kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości tj. 904,19 zł21, która została 
zwrócona na rachunek bankowy MUW w dniu 14 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 154-174)  
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ufzo otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie 
z przeznaczeniem na bieżące wydatki, tj. wynagrodzenia wraz pochodnymi.  
Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina przeznaczyła środki 
w wysokości 2 103,3 tys. zł, w tym z dotacji 295,0 tys. zł, co stanowiło 14,0 % wydatków 
i było zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych22. 

(dowód: akta kontroli str. 157, 175-207, 335-339)  

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie i rozliczenie prze Gminę dotacji 
otrzymanej w 2018 r. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. 

2. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na finansowe 
wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonej przez BGK 

W dniu 21 września 2016 r. Gmina złożyła do BGK wniosek o udzielenie wsparcia 
finansowego na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku 
wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy. Inwestycja ta mieściła się w pojęciu 
przedsięwzięcia określonego w art. 3 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 pomieszczeń23. 

W związku ze stwierdzonymi przez BGK uchybieniami formalnymi24, Gmina przekazała 
w dniu 2 grudnia 2016 r. do BGK poprawiony wniosek. Zgodnie z zaleceniami BGK, zmiany 
dotyczyły w szczególności: wnioskowanej kwoty dofinasowania25, powierzchni użytkowej 
tworzonych lokali socjalnych26, wyodrębnienia % udziału kosztów kwalifikowanych, 
wyłączając z nich koszty związane z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego – jako 
koszty niekwalifikowane. Wnioskowana kwota wsparcia wynosiła 455,7 tys. zł. 

Zakres informacji zawartych we wniosku był zgodny z załącznikiem nr 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 socjalnych27. Wniosek został 

                                                      
20  Analizie poddano zapisy konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych oraz konta 130 Rachunek bieżący 

jednostki za miesiące: marzec, maj, czerwiec i wrzesień 2018 r. 
21  Liczba dzieci korzystających w wychowania przedszkolnego od września 2018 r. (rok szkolny 2018/2019) 

zmniejszyła się o dwie osoby i wyniosła 214. Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynikała 
z różnicy pomiędzy liczbą uczniów korzystających w wychowania przedszkolnego w roku bazowym 
(216 uczniów) a średnioroczną liczbą uczniów (215,34), która wyniosła 0,66. 

22  Dz. U. z 2017 r poz. 2077 ze zm. Dotacja nie może przekraczać 80% wydatków. 
23  Dz. U. z 2018 r. poz. 2321 ze zm. Dalej: ustawa o finansowym wsparciu. 
24  Informację o uchybieniach Urząd otrzymał w piśmie z 18 listopada 2016 r. znak DUA.BS.434.991.2016.MB. 
25  Zmniejszenie o 19,2 tys. zł wynikające ze zmniejszenia kosztów całkowitych. 
26  Zwiększenie z 237,2 m2 do 292,4 m2. 
27  Dz. U. z 2016 r. poz. 259. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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sporządzony rzetelnie, a dane w nim zawarte wynikały z załączonej do niego dokumentacji, 
wymaganej w § 3 rozporządzenia28. 

 (dowód: akta kontroli str. 208-230)  
Umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat29 została zawarta 
w dniu 3 lutego 2017 r. Określone w umowie finansowe wsparcie w wysokości do 
455,7 tys. zł, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowym wsparciu, nie przekraczało 
35,0% przewidywanych faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia stanowiących 
koszty kwalifikowane. 

Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia było, zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, 
zaangażowanie przez Gminę środków własnych w kwocie równej co najmniej 30% 
przewidywanych kosztów przedsięwzięcia określonych w § 1 ust. 2 umowy w wysokości 
1 302,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 231-237)  
W uchwale budżetowej na 2018 r., w planie dochodów, środki z BGK w kwocie wynikającej 
z umowy wsparcia wykazano w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6280 Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych. W systemie ewidencji księgowej Urzędu wyodrębniono te środki 
z pozostałej grupy dochodów. 

(dowód: akta kontroli str. 28-32, 38- 43, 327-334)  
Przedsięwzięcie rozpoczęto w dniu 10 lipca 2017 r.30, tj. z zachowaniem terminu 
określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy31.  

(dowód: akta kontroli str. 231-235, 238)  
W trakcie realizacji inwestycji, w 2018 r. Gmina złożyła dwa wnioski o wypłatę finansowego 
wsparcia32, otrzymując łącznie wsparcie w wysokości 376,0 tys. zł. Do wniosków załączono 
wymagane w § 3 ust. 7 umowy dokumenty, w szczególności oświadczenie 
o zaangażowaniu środków własnych, potwierdzone za zgodność z oryginałem umowy 
z wykonawcami, dokumenty potwierdzające poniesione koszty oraz zakres wykonanych 
robót – faktury VAT, protokoły odbioru prac oraz dokumentację fotograficzną. 

 (dowód: akta kontroli str. 239-285)  
Zgodnie z dziennikiem budowy nr 627/2017 z 23 czerwca 2017 r. w dniu 4 października 
2018 r. zakończono wszystkie roboty zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. 
Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 25 października 2018 r. Zakończenie inwestycji 
nastąpiło 5 marca 2019 r. 33, tj. przed upływem 24-miesięcznego terminu od jej rozpoczęcia, 
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 290, 291, 294-308)  
W dniu 12 marca 2019 r. Gmina sporządziła i przekazała34 do BGK wniosek o wypłatę 
finansowego wsparcia w kwocie 66,4 tys. zł. Do wniosku załączono dokumenty wymagane 
w § 3 ust. 7 umowy, w szczególności kserokopie protokołów odbioru robót, faktur VAT oraz 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  
Wraz z wnioskiem złożono rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów przedsięwzięcia, tj. 
z zachowaniem, określonego w § 4 ust. 1 umowy o wsparcie, terminu 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Rozliczenie obejmowało w szczególności dane 

                                                      
28  W szczególności były to: odpis zwykły księgi wieczystej nieruchomości, potwierdzający prawo własności 

gminy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej, decyzja zatwierdzająca projekt budowlany 
i udzielająca pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski. 

29  Umowa nr BS17-00499. Dalej również: umowa wsparcia. 
30  Wpis w dzienniku budowy dotyczący pierwszych czynności – tj. wytyczenia geodezyjnego położenia obiektu. 
31  Termin ten upływał w dniu 13 maja 2019 r. 
32  Pierwszy wniosek złożono w dniu 16 maja 2018 r., na kwotę 268 000,00 zł – I transza otrzymana w dniu 28 

maja 2018 r., drugi wniosek złożono w dniu 20 sierpnia 2018 r., na kwotę 108 000,00 zł – II transza 
otrzymana w dniu 6 września 2018 r. 

33  W dniu 5 marca 2019 r. uprawomocniła się decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Garwolinie w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku. Zgodnie z § 2 
ust. 4 umowy, dniem zakończenia realizacji przedsięwzięcia, jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi 
przepisami można przystąpić do użytkowania wszystkich lokali mieszkalnych utworzonych z udziałem 
finansowego wsparcia. 

34  Przesyłka nadana drogą pocztową w dniu 12 marca 2019 r. 
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dotyczące rodzaju przedsięwzięcia oraz informację o faktycznie poniesionych kosztach, 
wypłaconej kwocie wsparcia oraz kwocie należnego wsparcia. 
Faktyczny koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 324,7 tys. zł, w tym kwota 1 264,0 tys. zł 
stanowiła koszty kwalifikowane. Należna kwota finansowego wsparcia stanowiąca 35,0% 
faktycznych kosztów przedsięwzięcia (stanowiących koszty kwalifikowane) wyniosła 
442,4 tys. zł i była niższa od przewidzianego w umowie o 13,3 tys. zł. 
Wniosek o wypłatę finansowego wsparcia i rozliczenie zostały sporządzone rzetelnie – dane 
w nich zawarte wynikały z załączonej dokumentacji, zaktualizowanego zestawienia kosztów 
operacji, oraz dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu. Do dnia zakończenia kontroli NIK, 
Gmina nie otrzymała z BGK informacji w sprawie zaakceptowania rozliczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 221-223, 243, 286-293, 309-324, 328-334) 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia i uzyskanego wsparcia powstało 8 nowych lokali 
socjalnych.  
Jak wyjaśnił Sekretarz Gminy, po włączeniu lokali do zasobu mieszkaniowego Gminy, liczba 
lokali będzie wynosić 73. Jednakże z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia innego 
budynku, w którym znajdują się cztery lokale mieszkalne, zasób mieszkaniowy faktycznie 
zwiększy się o cztery lokale – wzrost o 6% liczby mieszkań socjalnych. Włączenie nowych 
lokali do zasobu w znaczącym stopniu poprawi jego standard. 

(dowód: akta kontroli str. 325-326)  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie i rozliczenie przez Gminę dotacji 
otrzymanej w 2018 r. na wsparcie zadania w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 

VI. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, 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 Warszawie.  

Warszawa, dnia ….. marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Dyrektor 
 Ilona Bożek 

Specjalista k.p. 
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