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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (dalej jako „Urząd”). 

 

Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. od 17.11.2014 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, zwanej 
dalej „ustawą o NIK”. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Norbert Serafin, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LZG/28/2019 
z 1.02.2019 r.  

 [akta kontroli str. 1-3] 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób wykorzystania i rozliczenia 
wsparcia finansowego uzyskanego przez Miasto Gorzów Wlkp.3 ze środków 
Funduszu Dopłat.  

Miasto rzetelnie przygotowało wniosek o uzyskanie takiego wsparcia. Otrzymane 
środki zostały wykorzystane w terminie i zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w 
umowie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zakładany cel został w pełni 
zrealizowany: wyremontowano 93 lokale, które obecnie pełnią w Mieście funkcję 
mieszkań socjalnych.  

Realizacja przedsięwzięcia została we właściwy sposób udokumentowana. Miasto 
prawidłowo rozliczyło kwotę uzyskanej dotacji, przedkładając do banku wszystkie 
wymagane umową i prawem dokumenty.    

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Wykorzystanie wybranej dotacji z budżetu państwa. 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia 
lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
3 Dalej: „Miasto”. 
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bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń4 (zwanej dalej „ustawą o 
finansowym wsparciu”), finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat udzielane jest przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego (zwany dalej „BGK”) na wniosek beneficjenta 
wsparcia.   

Stosowny wniosek (wraz z załącznikami) został przekazany przez Miasto do BGK w 
dniu 29.09.2016 r.  

BGK, pismem z dnia 29.11.2016 r., poinformował Miasto o konieczności 
skorygowania i uzupełnienia ww. wniosku m.in. o: dokumenty potwierdzające prawo 
do prowadzenia robót budowlanych, informacje o numerach ksiąg wieczystych dla 
lokali, wyjaśnienie różnic w powierzchni niektórych lokali (pomiędzy wypisami z 
rejestru lokali a załączonymi rzutami mieszkań).   

 [dowód: akta kontroli str. 4-32] 

W dniu 8.12.2016 r. Miasto przekazało do BGK skorygowany i uzupełniony wniosek 
o dotacji, załączając do niego m.in.: 
 93 sztuki oświadczeń, że planowany zakres robót nie wymagał pozwolenia na 

budowę oraz że planowane prace nie stanowią bieżącej konserwacji; 
 informację, że lokale nie mają założonych ksiąg wieczystych; 
 oświadczenie, że wszystkie 93 lokale wymienione we wniosku po zrealizowaniu 

przedsięwzięcia będą samodzielnymi lokalami mieszkalnymi; 
 wyjaśnienie różnic powierzchni mieszkalnych pomiędzy wypisami z rejestru 

lokali, zgłoszeniami wolnych lokali a rzutami mieszkań.    

Wniosek ten spełniał wymagania określone w rozporządzeniu 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, zwanego dalej 
„rozporządzeniem”. 

 [dowód: akta kontroli str. 33-70, 121-122] 

W dniu 24.02.2017 r. Miasto zawarło z BGK umowę o udzielenie wsparcia 
finansowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów 
przedsięwzięcia, polegającego na remoncie lub przebudowie 93 lokali położonych w 
Gorzowie Wlkp., w wyniku którego powstanie ww. liczba lokali socjalnych o łącznej 
powierzchni użytkowej 4.214,31 m2. Zgodnie z umową, przewidywane koszty tego 
przedsięwzięcia miały wynieść 2.932.343,94 zł, przy czym BGK udzielił wsparcia 
finansowego do kwoty 1.319.554,77 zł (kwota wsparcia nie mogła przekroczyć 45% 
faktycznie poniesionych kosztów.  

Stosownie do postanowień umowy, rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia miało 
nastąpić do 31.07.2017 r., zaś jego zakończenie - nie później niż w terminie 24 
miesięcy od dnia rozpoczęcia. Wsparcie finansowe ze strony BGK mogło zostać 
uruchomione, gdy Miasto zaangażowało środki własne w kwocie równej co najmniej 
30% przewidywanych kosztów inwestycji. Wsparcie z Funduszu Dopłat – stosownie 
do postanowień umowy – miało zostać wypłacone jednorazowo, albo w transzach, 
przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia, albo po jego zakończeniu. 

Miasto zobowiązało się w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji 
do przedłożenia rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów; weryfikacja przez BGK 
faktycznie poniesionych kosztów inwestycji oraz kwoty finansowego wsparcia – 

                                                      
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 2321, ze zm. 
5 Dz. U. poz. 259 (uchylone z dniem 1.05.2018 r.).  
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zgodnie z umową – miała nastąpić w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Miasto 
poprawnych i kompletnych dokumentów. 

Ww. umowa zawierała wszystkie elementy wskazane w art. 12 ust. 1 ustawy o 
finansowym wsparciu.       

 [dowód: akta kontroli str. 71-77] 

Miasto w wymaganym terminie przekazało do BGK rozliczenie faktycznie 
poniesionych kosztów, a samo rozliczenie w szczególności obejmowało dane 
dotyczące rodzaju przedsięwzięcia, informację o faktycznych jego kosztach, 
wypłaconej kwocie wsparcia oraz innych źródłach jego finansowania (dane te 
zostały zaprezentowane w sposób przewidziany w rozporządzeniu). I tak, w dniu 
3.04.2018 r. (data doręczenia) Miasto przedłożyło w BGK wniosek o wypłatę 
wsparcia finansowego w kwocie 1.283.722,56 zł6, do którego dołączono m.in. 
wypełniony formularz, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych 
kosztów przedsięwzięcia, zestawienie faktur i innych dokumentów potwierdzających 
koszty zrealizowanego przedsięwzięcia, zestawienia kosztów przedsięwzięcia w 
oparciu o umowy zawarte z poszczególnymi wykonawcami realizującymi remont lub 
przebudowę łącznie 93 lokali. Dodatkowo przekazano do BGK kopie faktur VAT 
wraz z dowodami dokonania płatności, kosztorysów powykonawczych wraz z 
protokołami odbioru robót, umów zawartych z wykonawcami remontów oraz 
zgłoszeń wszystkich 93 lokali, gotowych do zasiedlenia o statusie lokali 
mieszkalnych.   

 [dowód: akta kontroli str. 78-113] 

Pismem z 2.05.2018 r. BGK poinformował Urząd o pozytywnym wyniku weryfikacji 
przedłożonego rozliczenia.  

Kwota finansowego wsparcia wpłynęła na konto Urzędu 23.04.2018 r., zatem Miasto 
otrzymało środki w terminie wskazanym w umowie (tj. w okresie 21 dni od dnia 
złożenia przez inwestora dokumentacji potwierdzającej wielkość faktycznie 
poniesionych kosztów). 

 [dowód: akta kontroli str. 114-116, 121-122] 

Finansowe wsparcie zostało wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zrealizowano wszystkie wynikające z umowy zadania. Efektem rzeczowym było 
powstanie 93 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4.214,31 m2 (przeciętna 
powierzchnia lokalu – 45,32 m2).   

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie. Umowa przewidywała jego 
ukończenie w ciągu 24 miesięcy, faktycznie ukończono je w 10 miesięcy (zgłaszanie 
lokali do zasiedlenia następowało w okresie od sierpnia 2017 r. do marca 2018 r.). 

 [dowód: akta kontroli str. 71-81, 121-122] 

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

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

                                                      
6 Różnica w wysokościach kwot przyznanego i wykorzystanego wsparcia wynikała z oszczędności 
powstałych w wyniku zastosowania procedur zamówień publicznych.   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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, 
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. 

 

 

 
Kontroler 

Norbert Serafin 
doradca ekonomiczny 

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

podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa 

 

........................................................ 
podpis 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


