
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 04-12-2018

Znak: FN.IV.431.22.2018

Pani 
Elżbieta Szafarczyk
Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
w Starachowicach 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych 
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach 
w 2017 roku. 

Okres objęty 
kontrolą: Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zespół kontrolerów: - Dariusz Sierpień – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący 
zespołu- upoważnienie do kontroli nr 697/2018 z dnia 17-10-2018 r.;
- Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki, członek zespołu, 
upoważnienie do kontroli nr 698/2018 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 
o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie1 oraz art. 6 ust. 4 
pkt 2 ustawy o Kontroli w administracji rządowej2.
Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami 
art. 47 ustawy o Kontroli w administracji rządowej.

Ocena stanu 
faktycznego 
wynikająca z ustaleń 
kontroli:

Pozytywnie ocenia się wykorzystanie dotacji celowych przekazanych 
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
w okresie 2017 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
w Starachowicach3 w 2017 roku.

1 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 2006 ze zm.).
2 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
3 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach, zwany dalej PINB, Inspektorat, Jednostka.



Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej wnioski 
i oceny cząstkowe oraz o przyjęte w Wydziale Kryteria oceny działalności 
jednostek kontrolowanych.4

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Plan finansowy
oraz zwroty 
niewykorzystanych 
środków:

Plan finansowy wydatków w rozdziale 71015 – „Nadzór budowlany” 
na dzień 31.12.2017 r. wynosił 369.800 zł. W 2017 roku Jednostka 
wydatkowała środki finansowe w kwocie 369.777,46 zł. Niewykorzystane 
środki dotacji w wysokości 22,54 zł zwrócone zostały na rachunek 
Starostwa Powiatowego w Starachowicach - wyciąg bankowy 
nr 121 z dnia 28.12.2017 r. Powyższe potwierdzają zapisy ewidencji 
syntetycznej konta 130 – „Zestawienie obrotów i sald wydatków 
budżetowych” na dzień 31.12.2017 r., ewidencja analityczna konta 
223–„Rozliczenie wydatków budżetowych” oraz zapisy kont 
pozabilansowych 980 i 998. Dane ewidencji syntetycznej konta 130 
są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-50 sporządzonym 
na dzień 31.12.2017 r. Tabelaryczne zmiany dokonane w planie 
finansowym w okresie 2017 roku podpisane przez kontrolujących oraz 
Głównego Księgowego i Kierownika Jednostki załączono do akt kontroli. 
Przegląd zmian dokonanych w planie finansowym Jednostki nie wykazał 
nieprawidłowości w zakresie legalności ich wprowadzenia.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności zmian 
dokonanych w planie finansowym w okresie 2017 roku.

Procedury dotyczące 
funkcjonowania 
w jednostce kontroli 
zarządczej:

Na podstawie przepisów art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5, Zarządzeniem Nr 1/2016 
z dnia 11 stycznia 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Starachowicach wprowadził wytyczne w sprawie kontroli zarządczej 
w Jednostce. Niniejsze zarządzenie weszło w życie z dniem jego 
podpisania, tj. 11.01.2016 r. Jednocześnie ww. zarządzeniem 
unieważniono poprzednio obowiązujące Zarządzenie Nr 11/2010 
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej. 

Załącznikiem do Zarządzenia nr 1/2016 jest Regulamin Kontroli 
Zarządczej opracowany na podstawie przepisów ustawy o finansach 
publicznych (cytowane powyżej) oraz ogłoszone w Komunikacie nr 23 
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. U. MF Nr 15, poz. 
84). Opis funkcjonowania kontroli zarządczej w Jednostce zawarto 
w załączniku nr 8 do akt kontroli. W badanym materiale nieprawidłowości 
nie stwierdzono

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie wprowadzenia 
procedury dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej.

Sprawozdawczość 
oraz terminowość 
przekazywania 

Dochody wykonane przez PINB w 2017 r. wynosiły 4.637,28 zł. Kwoty 
wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ za 2017 r.6 były zgodne 
z prowadzoną w Jednostce ewidencją księgową konta 130 – Rachunek 

4 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach w 2017r.
5 (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, oraz t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zwana dalej: ustawa o finansach 
publicznych.
6 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych okres sprawozdawczy: Roczny 2017, zwane dalej: 
sprawozdanie Rb-27ZZ za 2017 r.



dochodów: bieżący dochodów budżetowych. Różnic nie stwierdzono. 
Badano terminowość odprowadzania dochodów należnych Skarbowi 
Państwa ujętych w rozdziale 71015, paragrafach: 0570 i 0640 uzyskanych 
na przestrzeni całego 2017 roku. Kontrola wykazała, że dochody 
przekazane zostały terminowo, tj. zgodnie z przepisami określonymi 
w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa7. 
Tabelaryczne zestawienia dotyczące terminowości odprowadzania przez 
Jednostkę dochodów należnych Skarbowi Państwa, sporządzone przez 
kontrolujących i podpisane przez Kierownika Jednostki i Głównego 
Księgowego w formie elektronicznych kopii załączono do akt kontroli. 
Nadmienić należy, iż kontrola terminowości przekazania sprawozdania 
Rb-27ZZ za 2017 r. nie wykazała nieprawidłowości.

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

Wydatki: Kwoty wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-50 zgodne były z zapisami 
konta 130 wg paragrafów wydatkowych oraz kont pozabilansowych 980 
i 998. Różnic nie stwierdzono. Skontrolowano wydatki rzeczowe 
poniesione w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, ujęte 
w dziale 710 – „Działalność usługowa”, rozdziale 71015 – „Nadzór 
budowlany” w paragrafach: 4210, 4260, 4300, 4360, 4410 i 4430 
na łączną kwotę 43.699,51 zł, co stanowiło 11,82% wszystkich wydatków 
poniesionych przez Jednostkę w 2017 r. Wszystkie skontrolowane 
faktury/rachunki i inne dowody księgowe każdorazowo sprawdzano przed 
ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione 
z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej. W trakcie kontroli 
dokumentów finansowych stwierdzono kilka pojedynczych przypadków 
opóźnień w przekazywaniu płatności. Opóźnienia te wynosiły od jednego 
do trzech dni. Zestawienie tabelaryczne skontrolowanych wydatków 
poniesionych przez Jednostkę w 2017 r., podpisane przez kontrolujących 
oraz Głównego Księgowego i Kierownika Jednostki dołączono 
do akt kontroli. Nadmienić należy, iż kontrola terminowości przekazania 
sprawozdania Rb-50 za 2017 r. nie wykazała nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie prawidłowości 
wydatkowania otrzymanych środków finansowych.

Użytkowanie 
pojazdów 
służbowych:

Przepisy wewnętrzne regulujące normy zużycia paliwa w Jednostce 
wprowadzono Zarządzeniem nr 6/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Starachowicach z dnia 18 kwietnia 2016 r.8 Czynności 
kontrolne obejmowały sprawdzenie kart drogowych za okres I kwartału 
2017 roku oraz miesięczne rozliczenia zużycia paliwa dla samochodu 
Ford Fiesta o nr rejestracyjnym TST 41000, pojemności silnika 1388 cm3 
i pojemności zbiornika 45 litrów. Sporządzono tabelaryczne zestawienia 
zużycia paliwa do ustalonych norm obowiązujących w Jednostce, które 
załączono do akt kontroli. Ustalono, że na wszystkich skontrolowanych 
kartach drogowych znajdowały się dane dotyczące: marki i nazwy 
samochodu, numeru rejestracyjnego, rodzaju paliwa, normy zużycia 

7 (Dz. U. z 2016, poz. 69).
8 W sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Ford Fiesta 
o numerze rejestracyjnym TST 41000.



paliwa na 100 km, stanu paliwa przy pobraniu i zwrocie karty drogowej, 
dane personalne kierujących pojazdem, trasy przejazdów z podaną ilością 
przejechanych kilometrów. 
Kontrola kart drogowych wykazała w 41 przypadkach nieprawidłowe 
rozliczenia ilości stanu paliwa w pojeździe służbowym, które przekraczały 
pojemność zbiornika paliwa samochodu. Podobnie, nieprawidłowo 
wpisano ilości stanu paliwa na rozliczeniach miesięcznego zużycia paliwa 
w okresie I kwartału. W kartach drogowych z okresu lutego i marca 
2017 r., w ośmiu przypadkach stwierdzono błędy rachunkowe dotyczące 
ilości godzin pracy osoby prowadzącej samochód służbowy. Na jednej 
z kart drogowych z marca dane dotyczące czasu pracy kierowcy wykazane 
na stronie pierwszej nie były tożsame z danymi wykazanymi na odwrocie 
tej karty. Na żadnej ze skontrolowanych kart drogowych nie wypełniono 
rubryk dotyczących rzeczywistego zużycia paliwa, oszczędności czy 
przekroczenia normy. 
Ponadto pracownicy, którzy użytkowali pojazd służbowy, nie zostali 
skierowani na konsultację okulistyczną oraz badanie oceniające widzenie 
zmierzchowe i zjawisko olśnienia.
Szczegółowy opis wyniku kontroli opisano w załączniku 
nr 6 do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się działalność PINB 
w zakresie użytkowania pojazdu służbowego.

Procedury dotyczące 
zasad (polityki) 
rachunkowości: 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 
w Inspektoracie obowiązywało Zarządzenie Nr 3/F/2016 roku z dnia 
15 lutego 2016 r., które wyznaczało zasady funkcjonowania 
rachunkowości w PINB w Starachowicach. Zasady (polityka) 
rachunkowości zostały w okresie 2017 roku zaktualizowane 
Zarządzeniem nr 18/F/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 
(polityki) rachunkowości oraz instrukcji z zakresu gospodarki finansowej 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starachowicach. 
Zasady dotyczące funkcjonowania rachunkowości obowiązujące 
w Jednostce opisano w załączniku Nr 7 do Arkusza ustaleń z kontroli, 
załączonym do akt, przy czym nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie dotyczącym 
prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Inwentaryzacja: Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Głównego Księgowego 
Jednostki w dniu 25 października 2018 roku, ostatnia pełna 
inwentaryzacja składników majątkowych Inspektoratu została 
przeprowadzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Następna 
zaplanowana jest na rok 2020.
 

Wnioski, 
zalecenia: 

Uprzejmie proszę Panią Kierownik o niedopuszczenie do powstania 
podobnych nieprawidłowości opisanych w części „Użytkowanie pojazdów 
służbowych” niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w przyszłej 
działalności w podległej Pani jednostce. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na przestrzeganie wymogów określonych w „Szczegółowych zasadach 
korzystania z samochodu służbowego oraz prowadzenia ewidencji 
i rozliczania kart drogowych” - Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 6/2010 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starachowicach z dnia 
20 maja 2010 r.



Informacje 
dodatkowe:

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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