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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel (dalej Urząd) 

 

Jarosław Kaczmarek, Burmistrz Trzciela od 1 grudnia 2014 r.  

 

Ocena wykorzystania dotacji z budżetu państwa 

 

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 Zielonej Górze 

 

 

Anna Tronowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/24/2019 z 23 stycznia 2019 r.   

 (akta kontroli str. 1-5) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Objęte kontrolą dotacje; otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie 
realizowanych zadań: w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w ramach 
wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”, w ramach otrzymanego wsparcia budownictwa  
z Funduszu Dopłat; wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, stosując  
i przestrzegając Prawa zamówień publicznych3 oraz terminowo rozliczono. 

Poza jednym przypadkiem, w którym stwierdzono zastosowanie nieprawidłowej 
klasyfikacji budżetowej dla środków dotacji przekazanej punktowi przedszkolnemu, 
dotacje były prawidłowo ewidencjonowane. 

Ustalenie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego następowało 
we właściwych wysokościach oraz na podstawie rzetelnych danych, 
a przekazywanie kwot należnych dotacji jednostkom realizującym zadania 
w zakresie wychowania przedszkolnego odbywało się systematycznie 
i w prawidłowych wysokościach. 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 
Stosowanie i przestrzeganie PZP dotyczy zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu pn. „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
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Rzetelnie wywiązano się z obowiązków sprawozdawczych, dotyczących 
wykorzystania objętych kontrolą dotacji, sporządzając dokumentację rozliczeniową 
w wymaganej formie oraz prezentując w niej właściwe dane. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa 

W 2018 r. łączna kwota dotacji, otrzymanych przez Gminę Trzciel (dalej Gmina) 
od Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego oraz realizowanych w ramach wieloletniego programu pn. „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wyniosła 
1.162,7 tys. zł, z czego wykorzystano kwotę 1.160,9 tys. zł  (99,84%). I tak, 
otrzymano: 

- 212,4 tys. zł dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie 
przedszkolnego, wykorzystując 210,5 tys. zł (99,1%); 

- 950,3 tys. zł dotacji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, wykorzystując ją w 100%. 

(akta kontroli str. 7) 

1.1 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego  

Planowanie 

1.1.1 Na terenie Gminy funkcjonują dwa publiczne przedszkola4 i jeden niepubliczny 
punkt przedszkolny5. Wysokość zaplanowanej i przyznanej w 2018 r. dotacji na 
dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  
w wysokości 212,4 tys. zł stanowiła iloczyn kwoty rocznej (1.370 zł) oraz liczby 
dzieci do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie (155 dzieci), 
ustalonej na podstawie danych na dzień 30 września 2017 r. z systemu informacji 
oświatowej (dalej SIO). 

(akta kontroli str. 9, 15, 17-23) 

1.1.2 W Gminie nie wystąpiły przypadki nieprzyjęcia dziecka do przedszkola. 
O fakcie tym Urząd był informowany przez właściwe placówki zajmujące się 
wychowaniem przedszkolnym do 15 maja 2017 r., tj. zgodnie z § 3 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego6. Wobec niewystąpienia przypadku 
nieprzyjęcia dziecka do placówki wychowania przedszkolnego, nie przekazano do 
Wojewody Lubuskiego informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 9, 281-282, 288) 

Dane dotyczące liczby dzieci do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, 
wskazane w SIO (na dzień 30 września 2017 r.) przez dwa przedszkola oraz punkt 
przedszkolny, były w Urzędzie weryfikowane, co zostało w odpowiedni sposób 
udokumentowane. 

(akta kontroli str. 9, 288) 

                                                      
4Dla których organem prowadzącym jest Gmina; prowadzone w ramach Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu  
i Brójcach. 
5 Prowadzony przez podmiot prywatny. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 875. Rozporządzenie uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. 
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1.1.3 Kwota dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 212,4 tys. zł ujęta 
została zarówno w uchwale budżetowej Gminy7, jak i w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy8. 

(akta kontroli str. 9, 105-149) 

1.1.4 Gmina terminowo (19 stycznia 2018 r.) poinformowała Ministerstwo Edukacji 
Narodowej9 o przeprowadzonej weryfikacji danych zgromadzonych w SIO (stan na 
30 września 2017 r.), które miały być wykorzystane do kalkulacji kwoty dotacji na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., 
potwierdzając liczbę 155 dzieci do lat 5 korzystających z wychowania 
przedszkolnego w Gminie. 

(akta kontroli str. 12-16, 288) 

Wykorzystanie środków 

1.1.5 W dniu 15 lutego 2018 r., w odpowiedzi na pismo Lubuskiego Kuratora 
Oświaty w Gorzowie Wlkp.10 z 14 lutego 2018 r., w Gminie dokonano podziału (we 
wskazanej wysokości) dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania 
przedszkolnego na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80104  
– Przedszkola w wysokości 208,24 tys. zł oraz 80149 – Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego w wysokości 4,11 tys. zł. 

(akta kontroli str. 17-21, 288) 

1.1.6 Informację od Wojewody Lubuskiego o wysokości przyznanej dotacji 
(212,4 tys. zł), w podziale na zadeklarowane wcześniej rozdziały klasyfikacji 
budżetowej (80104 i 80149), Urząd otrzymał 7 maja 2018 r.11. 

(akta kontroli str. 22-23, 289) 

1.1.7 Kwota przyznanej dotacji ustalona została przy uwzględnieniu zasad 
i wielkości wskazanych w art. 53 ust. 3 i ust. 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych12. 

(akta kontroli str. 9, 15) 

1.1.8 Dotacja wpłynęła do Urzędu w ośmiu częściach, z czego pierwsza (za styczeń, 
luty, marzec, kwiecień), otrzymana 11 maja 2018 r., stanowiła 41,4% łącznej kwoty 
dotacji (88,5 tys. zł)13. Pozostałe części dotacji, za wyjątkiem otrzymanej 16 lipca 
2018 r., przekazywane były Urzędowi zgodnie z wymogami określonymi w art. 53 
ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, do 15. dnia każdego miesiąca. 

(akta kontroli str. 24-25, 289) 

Według wyjaśnień Skarbnik Gminy Trzciel otrzymanie pierwszej transzy dotacji  
w drugim kwartale 2018 r. nie wpłynęło na pełne i terminowe wykonanie zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego, ponieważ w budżecie Gminy środki na 

                                                      
7 Uchwała nr XLI/318/2018 z dnia 24 maja 2018 r. 
8 Uchwała nr XLI/319/2018 z dnia 24 maja 2018 r. 
9 W piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 stycznia 2018 r., nr DWST-WA.3530.1.2018.HR.1, 
zwrócono się do jednostek samorządowych o zweryfikowanie danych zgormadzonych w SIO, które będą 
wykorzystywane do kalkulacji kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w 2018 r., do dnia 22 stycznia 2018 r. 
10 Pismo Nr KO.I.3146.3.2.2018.JH, w którym zwrócono się do przedstawicieli jednostek samorządowych  
o dokonanie podziału w dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej (według załączonego wzoru). 
11 Pismo z dnia 30 kwietnia 2018 r., nr KO.I.3146.3.8.2018.JH. 
12 Dz. U. poz. 2203, ze zm. 
13 Minister Finansów dnia 28 kwietnia 2018 r. wydał decyzję o uruchomieniu środków z rezerwy celowej. 
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realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym były planowane  
w znacznie większej wysokości. Dotacja stanowi niewielkie, ale ważne i oczekiwane 
źródło dochodu gminy. 

(akta kontroli str. 284, 287) 

1.1.9 Analiza dokumentów dotyczących przekazanej dotacji wykazała m.in., że: 

 jej przekazywanie jednostkom realizującym zadania następowało 
systematycznie i w prawidłowej wysokości, w tym na podstawie:  

- składanego przez jednostkę zapotrzebowania, w kwotach z nich 
wynikających (przedszkola)14, 

- informacji miesięcznej o aktualnej liczbie dzieci15, składanej zgodnie  
z wymogami uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz 
szkół na terenie Gminy, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez 
podmiot prowadzący punkt16 (punkt przedszkolny); 

 środki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
przez punkt przedszkolny, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 
oraz sposobu ich działania17 (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów 
innych form wychowania przedszkolnego) były ewidencjonowane w rozdziale 
80104 – Przedszkola zamiast, zamiast w rozdziale 80106 – Inne formy 
wychowania przedszkolnego (szczegółowy opis w stwierdzonych 
nieprawidłowościach); 

 dotacja w całości została przeznaczona na dofinansowanie wydatków 
bieżących, stanowiąc 16,2% wykonanych przez Gminę wszystkich wydatków 
bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego (1.302,4 tys. zł); 

 rozliczenia dotacji Gmina dokonała w obowiązującej formie18 oraz terminie 
(do dnia 31 stycznia 2019 r.). Wobec różnicy powstałej między liczbą dzieci, 
którą posłużono się naliczając dotację (155 osób) a liczbą dzieci 
korzystających z wychowania przedszkolnego na dzień 30 września 2018 r. 
(151 osób), ustalono kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,  
tj. 1.822,10 zł, która została zwrócona do Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (dalej LUW) w obowiązującym terminie (do 31 stycznia 2019 
r.). 

(akta kontroli str. 26-73, 289-290) 

1.1.10 W 2018 r. przeprowadzono cztery kontrole, w tym trzy - przeprowadzone  
w przedszkolach, dotyczyły prawidłowości prezentowania przez jednostkę danych  
w SIO dotyczących liczby dzieci, a jedna – przeprowadzona w niepublicznym 
punkcie przedszkolnym, prawidłowości i rzetelności danych zawartych  

                                                      
14 Badaniem objęto zapotrzebowanie na środki za miesiąc marzec, czerwiec i wrzesień 2018 r. 
15 Badaniem objęto informacje o liczbie dzieci za marzec, czerwiec i październik 2018 r. 
16 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu nr XXXVII/285/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. zmienionej uchwałą 
nr XXXVIII/300/2018 z dnia 8 marca 2018 r.  
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 1657, ze zm. 
18 Załącznik do 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 przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425). 



 

6 
 

w comiesięcznie składanych do Urzędu informacjach o liczbie dzieci oraz 
prawidłowości wykorzystania dotacji za 2017 r. W kontrolach, poza jednym 
przypadkiem, który nie miał wpływu na wysokość dotacji19, nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 8, 10-11, 290) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Badanie prawidłowości sposobu ewidencjonowania środków dotacji na zadania 
w zakresie wychowania przedszkolnego wykazało, że środki w łącznej wysokości 
36,8 tys. zł, przekazane punktowi przedszkolnemu, o którym mowa w § 1 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, były 
ewidencjonowane w rozdziale 80104 – Przedszkola zamiast, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych20, w rozdziale 80106 – Inne formy 
wychowania przedszkolnego.  

(akta kontroli str. 17, 22-23, 24, 26-27, 150-151) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyczyną ujmowania środków dotacji przekazanych 
punktowi przedszkolnemu w rozdziale 80104 była mylna interpretacja zakresu, jaki 
obejmuje ten rozdział. Zadeklarowała jednocześnie zmianę sposobu klasyfikowania 
dotacji udzielonych punktowi przedszkolnemu, stosując dla tych środków rozdział 
80106, zamiast 80104.  

(akta kontroli str. 6, 283-287) 

 

1.2 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w 
ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

1.2.1 W ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Urząd zawarł w dniu 30 sierpnia 2018 r. 
umowę z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Jagiełły i Jana III 
Sobieskiego w miejscowości Trzciel”. Całkowitą wartość zadania określono na 
kwotę 2.705,7 tys. zł, a dotację celową w wysokości 950,3 tys. zł (35,1%). 

(akta kontroli str. 152-168, 294) 

Złożony w dniu 14 września 2017 r., przez Urząd do LUW wniosek  
o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych - ulic: Jagiełły i Jana III Sobieskiego w 
Trzcielu, zawierał elementy wymienione w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek 
samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych  
i gminnych21, w tym m.in. dotyczące planowanych kosztów (1.900,6 tys. zł22) wraz 
ze szczegółowym opisem realizowanego zadania oraz kwotę wnioskowanej dotacji 
(950,3 tys. zł). 

                                                      
19 Kontrola przeprowadzona w okresie od 2 do 11 stycznia 2018 r. w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu. 
20 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
21 Dz. U. z 2018 r. poz. 740, ze zm. Rozporządzenie uchylone z dniem 4 grudnia 2018 r. 
22 Łączne koszty kwalifikowane. 
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Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania na podstawie listy rankingowej  
z czerwca 2018 r.23. W dniu 14 czerwca 2018 r. Gmina zaktualizowała wniosek  
o dofinansowanie w zakresie danych dotyczących terminu realizacji zadania  
(z października 2018 r. na koniec 2018 r.) oraz całkowitej wartości zadania  
(z 1.900,6 tys. zł na 2.705,7 tys. zł). 

(akta kontroli str. 175-195) 

1.2.3 Wykorzystana dotacja w wysokości 950,3 tys. zł stanowiła 35,12% kosztów 
realizacji zadania (koszty związane z wykonawstwem i nadzorem inwestorskim24 - 
2.705,7 tys. zł), tj. nie przekroczyła 50% kosztów realizacji zadania, o których mowa 
w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowych. 

(akta kontroli str. 210, 212-215, 294) 

1.2.4 Przy realizacji zadania udzielono dwóch zamówień publicznych, na:  

 roboty budowlane dotyczące przebudowy dróg gminnych – ulic: Jagiełły  
i Jana III Sobieskiego na kwotę 2.159,1 tys. zł (2.655,7 tys. zł brutto)25  
w trybie przetargu nieograniczonego; 

 usługę nadzoru inwestorskiego, na kwotę 40,7 tys. zł (50,0 tys. zł brutto)26  
w oparciu o obowiązujące zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Trzciela  
z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego 
określającego zasady udzielania zamówień publicznych nie 
przekraczających równowartości 30 000 EURO. 

Analiza dokumentacji dotyczącej ww. zamówień wykazała, że przy udzieleniu 
zamówienia w zakresie wykonania: 

- robót budowlanych, powołano komisję przetargową, a osoby wykonujące 
czynności w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia złożyły, pod 
rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku 
lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie. Wartość zamówienia została 
określona we właściwym terminie i na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 
Sporządzone ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu  
i tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, a umowa została 
zawarta w formie pisemnej, w obowiązującym terminie; 

- usługi nadzoru, zwrócono się do trzech potencjalnych wykonawców, z czego 
umowę zawarto z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. 

(akta kontroli str. 206-209, 294) 

1.2.5 Otrzymana dotacja oraz wydatki dofinansowane z tych środków ujmowane 
były na wyodrębnionej ewidencji księgowej (specjalnie utworzonych w tym celu 
kontach), zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 230-233) 

1.2.6 Termin realizacji umów zarówno na wykonanie robót budowlanych związanych 
z przebudową ulic jak i nadzoru inwestorskiego określono na 30 listopada 2018 r. 
Każda z umów była aneksowana, przy czym: 

- umowa na wykonawstwo dwukrotnie, w dniach: 

                                                      
23 Ostateczna lista rankingowa z dnia 22 grudnia 2017 r., zmieniona w czerwcu 2018 r. 
24 § 3 ust. 4 umowy z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
25 Umowa nr 02/07/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. 
26 Umowa nr 1/07/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. 
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 27 lipca 2018 r.27 - zmianie uległy postanowienia dotyczące wykonania 

robót przez podwykonawców, 

 28 listopada 2018 r.28 - wydłużono termin realizacji umowy z 30 listopada do 

7 grudnia 2018 r.; 

-  umowa na nadzór inwestorski, w dniu 28 listopada 2018 r.29, na podstawie którego 
wydłużono przewidywany termin odbioru prac budowlanych na dzień 
7 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 207-209) 

Realizacja przedmiotu ww. umów oraz zapłata za ich wykonanie nastąpiła  
w umownym terminie. I tak: 

- za wykonane roboty budowlane związane z przebudową ulic zapłata nastąpiła  
w dwóch transzach: 7 (1.705,3 tys. zł) i 19 grudnia 2018 r. (950,3 tys. zł),  

- za nadzór inwestorski 7 grudnia 2018 r. (50,0 tys. zł). 

(akta kontroli str. 214, 220-221, 226-227, 294) 

1.2.7 Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie30, Gmina w dniu 10 
grudnia 2018 r. złożyła wniosek o wypłatę dotacji (950,3 tys. zł), załączając do niego 
wymaganą dokumentację (m.in. faktury, potwierdzenia zapłaty wykonawcom, 
protokół odbioru robót). Przekazanie przez LUW dotacji w wysokości wnioskowanej, 
nastąpiło 17 grudnia 2018 r., tj. w wymaganym umową 21 dniowym terminie. 

(akta kontroli str. 211-212, 228, 230, 294)  

1.2.8 Poza terminem realizacji zadania, zarówno zakładana wysokość wydatków, 
jak i zakres przedmiotowy zadania odpowiadał harmonogramowi rzeczowo-
finansowemu. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło, nie jak założono  
w harmonogramie - do końca listopada 2018 r., lecz siedem dni później, 
tj. 7 grudnia. Wydłużenie o 7 dni realizacji zadania nastąpiło z uwagi na warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie prac w zakładanym terminie, 
tj. w drugiej połowie listopada 2018 r.  

 (akta kontroli str. 173, 229) 

1.2.9. Gmina terminowo31 i w wymaganej formie32 przekazała Wojewodzie 
Lubuskiemu sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji, informując w nim m.in. 
o pełnej realizacji zadania, na planowaną wartość, tj. w wysokości 2.705,7 tys. zł.  

(akta kontroli str. 213-227) 

W wyniku realizacji zadania dokonano przebudowy dwóch ulic o łącznej długości 
740,43 m oraz wykonano kanalizację deszczową o długości 202,70 m. 

(akta kontroli str. 7) 

1.2.10 LUW nie przeprowadził w Urzędzie kontroli dotyczącej prawidłowości 
wykorzystania dotacji. W trakcie realizacji zadania, rozliczania dotacji oraz 
sprawozdania z jej wykorzystania, Gmina informowała LUW m.in. w jakim trybie 

                                                      
27 Aneks nr 1/2018. 
28 Aneks nr 2/2018. 
29 Aneks nr 1/2018. 
30 § 3 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie.  
31 Do 31 stycznia następującego po roku budżetowym, w którym udzielono dotacji (§ 4 ust. 4 umowy  
o dofinansowanie). 
32 Według wzoru określonego w załączniku nr 8 i 9 do umowy o dofinansowanie (§ 4 ust. 4 umowy  
o dofinansowanie). 
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udzielono wykonawcom zamówienia, przedkładała faktury wystawione przez 
wykonawców i dowody zapłaty oraz protokół odbioru robót budowlanych. 

(akta kontroli str. 170-174, 214-227, 294) 

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

 

1.3 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowe wsparcie 
budownictwa z Funduszu Dopłat udzielana przez BGK 

1.3.1 Na wniosek Gminy z dnia 28 marca 2017 r.33, który zawierał zakres informacji 
określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie finansowego wsparcia na 
tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych34 oraz wymagane 
w § 3 ww. rozporządzenia dokumenty, zawarto w dniu 25 lipca 2017 r. umowę35  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK), której przedmiotem było 
uzyskanie finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia 
polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową II piętra 
budynku w Trzcielu, Plac Zjednoczenia 9, w wyniku którego miało powstać 6 lokali 
socjalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 194,78 m2  (dalej umowa).  

(akta kontroli str. 234-254, 291) 

1.3.2 Umowa określała m.in.:  

 maksymalną wysokość: udzielonego wsparcia oraz należnej kwoty 
finansowego wsparcia, które odpowiednio nie mogły przekroczyć: 116,2 tys. 
zł (§ 1 ust. 3 umowy) oraz 45% faktycznie poniesionych kosztów 
przedsięwzięcia (§ 1 ust. 4 umowy); 

 termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, które miało nastąpić do dnia  
5 grudnia 2019 r., a jego zakończenie nie później niż w terminie 24 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (§ 2 ust. 1 umowy); 

 dzień zakończenia realizacji zadania, którym był dzień, w którym zgodnie  
z odrębnymi przepisami można przystąpić do użytkowania wszystkich lokali 
mieszkalnych utworzonych z udziałem finansowego wsparcia (§ 2 ust. 4 
umowy); 

 sposób oraz termin wypłacenia finansowego wsparcia, który mógł nastąpić 
m.in. jednorazowo, po zakończeniu realizacji inwestycji (§ 3 ust. 2 umowy); 

 formę oraz termin rozliczenia przez Gminę faktycznie poniesionych kosztów 
przedsięwzięcia (§ 4 ust. 1 umowy). 

(akta kontroli str. 234-238, 291) 

1.3.3 Analiza dokumentacji związanej z realizacją umowy wykazała m.in., że: 

 realizację zadania rozpoczęto i zakończono w obowiązującym terminie; 
odpowiednio: 27 września 2017 r. i 16 kwietnia 2018 r.36, w wyniku czego 

                                                      
33 Wniosek został skorygowany i uzupełniony w dniu 21 kwietnia 2017 r., w związku z pismem BGK z dnia 10 
kwietnia 2017 r., nr DUA-BS.434.447.2017.KB, wnoszącym o jego uzupełnienie i skorygowanie m.in. w zakresie 
zmiany rodzaju powstałych w wyniku realizacji zadania lokali z chronionych na socjalne.  
34 Rozporządzenie 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 socjalnych (Dz. U.  poz. 259). Rozporządzenie uchylone z dniem 1 maja 
2018 r.  
35 Nr BS17-03612. 
36 Data wpływu do Urzędu decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na 
użytkowanie. 
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powstało, w miejscu wskazanym w umowie, 6 lokali socjalnych  
o powierzchni 194,78 m²; 

 zakończenie realizacji zadania udokumentowano w wymagany umową 
sposób, uzyskując decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Międzyrzeczu o pozwoleniu na użytkowanie lokali37; 

 otrzymane wsparcie wyniosło 116,2 tys. zł i stanowiło 41,7% faktycznych 
kosztów przedsięwzięcia wynoszących 278,9 tys. zł, które obejmowały: 
koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych i nadzoru 
inwestorskiego; 

 Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą wydatków 
ponoszonych w ramach realizacji zadania; 

 rozliczenia realizacji zadania dokonano jednorazowo, po zrealizowaniu 
inwestycji; 

 rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia dokonano  
w formie odpowiadającej postanowieniom umowy, posługując się wzorem 
formularza określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych oraz załączając 
wymagane umową dokumenty, w tym m.in. umowy zawarte  
z wykonawcami, faktury, dowody zapłaty za wykonane usługi, protokoły 
odbioru prac. Przekazanie do BGK rozliczenia nastąpiło w dniu 23 maja 
2018 r., tj. z nieznacznym (7 dniowym) opóźnieniem powstałym przez 
przeoczenie pracownika Urzędu; 

 finansowe wsparcie w wysokości 116,2 tys. zł Gmina otrzymała 20 czerwca 
2018 r., tj. po 23 dniach od dnia przesłania BGK rozliczenia i wymaganych 
dokumentów związanych z realizacją zadania. 

(akta kontroli str. 255-280, 291-292) 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, w Gminie, wzrosła o 33,3% (z 18 do 2438) 
liczba lokali socjalnych. 

(akta kontroli str. 257) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

V. 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 Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 

                                                      
37 Decyzja z dnia 12 kwietnia 2018 r. 
38 Według stanu na kwiecień 2018 r. 
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zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Zielona Góra , 15 marca 2019 r. 
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