
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 21-11-2018

Znak: FN.IV.431.21.2018

Pan 
Stanisław Adamski
Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych 
z budżetu państwa Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim1na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu 
odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych 
zadań w 2017 r. 

Okres objęty 
kontrolą:

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zespół kontrolerów: Bartłomiej Stanek – inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu 
kontrolującego – upoważnienie do kontroli nr 695/2018 z dnia 
17.10.2018 r.
Magdalena Wójcik – inspektor wojewódzki – członek zespołu – 
upoważnienie do kontroli nr 696/2018 z dnia 17.10.2018 r. 

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

Od 22 do 26 października 2018 r.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie2 oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej3.
Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 47 ustawy 
o kontroli w administracji rządowej.

Ocena stanu 
faktycznego 
wynikająca z ustaleń 

Pozytywnie ocenia się wykorzystanie dotacji celowych oraz sposób 
odprowadzania dochodów należnych Skarbowi Państwa w 2017 r. 
Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej 

1 zwany dalej: PINB, Inspektorat lub Jednostka
2 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 
3 Dz. U. Nr 185 poz. 1092, zwana dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej



kontroli: wnioski i oceny cząstkowe oraz o przyjęte w Wydziale4 Kryteria oceny 
działalności jednostek kontrolowanych5.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:
Plan finansowy, 
rozliczenie dotacji:

PINB opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r., w oparciu o kwoty 
wynikające z uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego nr 237/2017 
z dnia 11 listopada 2017 r., tj. zgodnie z przepisami art. 249 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6. Wspomniany plan 
zgodnie z zapisami sprawozdania Rb-50 za 2017 r.7, na dzień 31 grudnia 
zamknął się kwotą 447.100,00 zł w ramach rozdziału 710158. 
Ustalono, że Jednostka wykorzystała przekazaną w 2017 r. dotację 
celową w 100%. Zwrotów nie odnotowano. Powyższe potwierdzają 
zapisy okazanej do kontroli ewidencji konta 2239.

Kontrola procesu zmian dokonanych w planie finansowym 
Inspektoratu nie wykazała nieprawidłowości w zakresie legalności 
ich dokonania. Tabelę przedstawiającą analizowane zagadnienie, 
podpisaną przez kontrolujących oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim10 i Głównego Księgowego 
PINB załączono w formie skanów elektronicznych do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności zmian 
dokonanych w planie finansowym.

Wydatki, 
sprawozdawczość 
oraz zgodność 
zapisów ewidencji 
księgowej:

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-50 za 2017 r. PINB 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkował sumę 
447.100,00 zł. Porównanie zapisów konta 13011 z danymi wykazanymi 
w ww. sprawozdaniu nie wykazało różnic. 

Kontrola terminowości przekazywania sprawozdań Rb-50 
o wydatkach sporządzonych za okres wszystkich czterech kwartałów 
2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
nie wykazała nieprawidłowości.

Sprawdzono wybrane wydatki zrealizowane przez Inspektorat 
w 2017 r., które zaewidencjonowane zostały w rozdziale 71015 
w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 4210, 4280, 4300, 
4360, 4400, 4410 oraz 4430. Analizowane dowody finansowo-księgowe 
ujęto w prowadzonej w Jednostce ewidencji księgowej i uregulowano 
terminowo oraz w pełnej wysokości. Dowody źródłowe każdorazowo 
sprawdzano przed ich realizacją pod względem merytorycznym, 
formalno-rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby 
do tego upoważnione z podaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 

4 Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
5 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach w 2018 r.
6 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., zwana dalej: ustawa o finansach publicznych
7 Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: 01.01.2017 do 31.12.2017, 
zwane dalej: sprawozdanie Rb-50 za 2017 r.
8 Nadzór budowlany
9 Rozliczenie wydatków budżetowych
10 zwany dalej: Kierownik jednostki lub Kierownik PINB
11 Rachunek bieżący jednostki



Zaznaczyć należy, że przypadku 3 poleceń wyjazdu służbowego 
stwierdzono m.in. następujące uchybienia, tj.:
 błędną klasyfikację budżetową dotyczącą rozdziału. Zamiast 

prawidłowej 71015 wpisano 7502012. (dot. delegacji nr 8/2017 
z dn. 10.11.2017 i 3/2017 z dnia 30.06.2017),

 brak podpisu na pieczątce - sprawdzono pod względem wykonania 
polecenia służbowego (dot. delegacji nr 8/2017 z dn. 10.11.2017),

 brak pieczątki dotyczącej ujęcia w księgach rachunkowych 
w miesiącu (dot. delegacji nr 8/2017 z 10.11.2017 r. i nr 3/2017 
z dnia 30.06.2017),

 brak daty przy podpisie osoby zlecającej wyjazd służbowy 
oraz brak podpisu osoby przedkładającej delegację do rozliczenia 
(dot. delegacji nr 8/2017 z dnia 28.08.2017 r.),

 brak podpisu osoby potwierdzającej odbiór gotówki za podróż 
służbową (dot. delegacji nr 3/2017 z dnia 30.06.2017).

Powyższym działaniem naruszono przepisy wewnętrzne Jednostki, 
o których mowa w rozdziale IV Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli 
dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej 
(Zasady obiegu dokumentów księgowych).

Nadmienić jednak należy, że w trakcie kontroli Główny Księgowy 
oraz Kierownik jednostki uzupełnili brakujące podpisy i dokonali 
stosownych poprawek na ww. dokumentach. Powyższa nieprawidłowość 
omówiona została na naradzie pokontrolnej, a Kierownik jednostki został 
poinformowany o konieczności wyeliminowania podobnych przypadków 
w przyszłej działalności podległej mu jednostki.

Kontrolujący sporządzili tabelaryczne zestawienia, w których 
opisano wszystkie sprawdzone dokumenty, wraz z opisem dotyczącym 
doboru próby do kontroli. Zestawienia podpisane przez kontrolujących 
oraz Kierownika i Głównego Księgowego jednostki załączono w formie 
skanów elektronicznych do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia 
się działalność Jednostki w zakresie sprawozdawczości budżetowej 
oraz wydatkowania środków budżetowych.

Sprawozdawczość 
oraz terminowość 
przekazywania 
dochodów:

Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2017 r.13 
zgodne były z prowadzoną w Jednostce ewidencją księgową konta 130. 
Różnic nie stwierdzono. 

Sprawdzono 100% dochodów uzyskanych przez PINB w 2017 r., 
należnych Skarbowi Państwa i stwierdzono, że zostały one przekazane 
terminowo, tj. zgodnie z przepisami art. 255 ust. 1 i 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Tabelaryczne zestawienia dotyczące terminowości odprowadzania 
przez Jednostkę dochodów należnych Skarbowi Państwa, sporządzone 
przez kontrolujących oraz podpisane przez Kierownika i Głównego 
Księgowego jednostki załączono w formie skanów elektronicznych 
do akt kontroli.

12 Starostwa powiatowe
13 Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy 
od 01.01.2017 do 31.12.2017,  zwane dalej sprawozdanie Rb-27ZZ



Nadmienić należy, że kontrola terminowości przekazywania 
sprawozdań Rb-27ZZ sporządzonych za okres wszystkich kwartałów 
2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
nie wykazała nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie 
sprawozdawczości budżetowej oraz terminowości odprowadzania 
dochodów należnych Skarbowi Państwa.

Użytkowanie 
samochodów 
służbowych:

W okresie objętym kontrolą zasady dotyczące użytkowania 
oraz ewidencjonowania przejazdów samochodem służbowym PINB 
wprowadzono Zarządzeniem nr 4/2015 z dnia 30 marca 2015 r. 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego14.

Czynności kontrolne wykazały, że w 2017 r. Jednostka była 
w posiadaniu jednego samochodu służbowego, a mianowicie Fiata Punto 
o nr rejestracyjnym TOS 28555.

Skontrolowano karty drogowe sporządzone za miesiąc styczeń i luty 
2017 r. i stwierdzono, że na każdej karcie brak było następujących 
podpisów osób odpowiedzialnych za:
 sprawdzenie pojazdu przed wyjazdem,
 wystawienie karty drogowej,
 stwierdzenie przyjazdu,
 wyliczenie ilości paliwa przy otrzymaniu karty i przy jej zwrocie.

Ponadto na ww. kartach drogowych stwierdzono brak informacji 
dotyczących godziny rozpoczęcia i ukończenia pracy oraz łącznego 
czasu pracy w danym dniu wyjazdu pomimo, że przyjęty do stosowania 
w Jednostce w 2017 r. wzór karty drogowej wskazuje sposób 
prawidłowego ich wypełnienia i zawiera stosowne rubryki. 

Uprzednim działaniem naruszono uregulowania zawarte 
w Zarządzeniu nr 4/2015 (§3 pkt 2), zgodnie z którymi kierowca pojazdu 
służbowego obowiązany jest sprawdzić stan techniczny samochodu oraz 
wypełnić kartę drogową, cyt.: […] w części przy wyjeździe i przy 
powrocie potwierdzając to podpisem.

Na opisaną powyżej okoliczność otrzymano od Kierownika PINB 
w dniu 26 października 2018 r. stosowane wyjaśnienie, z którego 
wynika, że cyt.: […] Jednocześnie tutejszy organ wyjaśnia, że brak 
podpisów na kartach drogowych było spowodowane częstymi 
czynnościami kontrolnymi podejmowanymi w terenie przez inspektorów 
tutejszego organu, a także dużą ilością postępowań administracyjnych 
prowadzonych przez inspektorat. Jednocześnie zobowiąże pracowników 
tutejszego inspektoratu do prawidłowego prowadzenia kart drogowych 
według przekazanych zaleceń.

Szczegółowy opis procedur związanych z użytkowaniem samochodu 
służbowego będącego na wyposażeniu PINB zawarto w załączniku 
nr 2 i nr 3 do Arkusza ustaleń z kontroli, które załączono do akt.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie oz uchybieniami ocenia się działalność Jednostki w zakresie 
dotyczącym użytkowania samochodów służbowych.

Procedury W oparciu o przepisy art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 

14 w sprawie korzystania z samochodu służbowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św., 
zwane dalej: Zarządzenie nr 4/2015



wewnętrzne 
(kontrola zarządcza, 
polityka 
rachunkowości, 
inwentaryzacja):

publicznych, Zarządzeniem nr 2/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z dnia 15 lutego 2011 r.15 wprowadzone zostały procedury 
dotyczące funkcjonowania w Jednostce kontroli zarządczej. Wspomniane 
zarządzenie zatwierdził Kierownik jednostki i przekazał do stosowania 
wszystkim pracownikom. W dniu 31 stycznia 2018 r. Kierownik PINB 
sporządził stosowne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
w podległej mu jednostce za rok 2017 r. 

Przyjęte przez PINB zasady (polityki) rachunkowości, wprowadzono 
Zarządzeniem nr 2/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.01.2017 r.16 

Zasady funkcjonowania w Jednostce gospodarki kasowej 
wprowadzone zostały załącznikiem nr 117 do Decyzji Kierownika 
Jednostki nr 3/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia 
Instrukcji kasowej. Czynności kontrolne wykazały, że przywołana 
powyżej Instrukcja kasowa opracowana została na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 17 czerwca 
2002 r. Nr 76 poz. 964), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807), 
ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. z 1997 r. Dz. U. 
1998 Nr 21 poz. 94), jak również rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona 
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 1998 r. nr 129 
poz. 858 ze zm.). Przywołane akty prawne zawierały nieaktualne adresy 
publikacyjne lub zostały uchylone.

Nadmienić należy, że w takcie kontroli Decyzją nr 3/2018 z dnia 
24.10.2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie wprowadzenia instrukcji 
kasowej wprowadzono do obwiązywania w PINB nową instrukcję 
kasową. Wspomniany dokument uchyla jednocześnie Decyzję nr 3/2007 
PINB z dnia 04.01.2007 r. 

Zasady dotyczące polityki finansowej obowiązującej w Jednostce 
szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do Arkusza ustaleń z kontroli, 
który załączono do akt.

Zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
oraz Głównego Księgowego w dniu 24 października 2018 r., ostatnia 
pełnia inwentaryzacja składników majątkowych jednostki odbyła 
się w 2016 r., następna planowana jest na 2020 r. Uprzednie potwierdza 
okazane do kontroli Zarządzenie nr 4/201618 Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.11.2016 r.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie wprowadzenia 
i realizacji procedur wewnętrznych dotyczących funkcjonowania kontroli 
zarządczej, zasad (polityki) rachunkowości oraz inwentaryzacji.

15 w sprawie kontroli zarządczej
16 w sprawie zasad - polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim
17 Instrukcja Kasowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwana dalej załącznik nr 1 lub Instrukcja kasowa
18 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Ostrowcu Św. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku



Wnioski, zalecenia 
oraz informacje 
dodatkowe:

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Kierownika 
o niedopuszczenie do powstania podobnych nieprawidłowości 
w przyszłej działalności w podległej Panu jednostce. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe i rzetelne sporządzanie kart drogowych 
w oparciu o wprowadzone w tym zakresie uregulowania wewnętrzne.

Jednocześnie na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji 
rządowej, proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego w terminie 
30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych uwag i wniosków 
oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia działań.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli 
w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
nie przysługują środki odwoławcze. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Katarzyna  Świercz
Dyrektor Wydziału

Wydział Finansów i Budżetu 
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