
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 29-05-2019

Znak: FN.IV.431.8.2019

Pan 
Krzysztof Ciosek 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej we Włoszczowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych 
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania 
dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 r.

Okres objęty 
kontrolą:

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zespół kontrolerów: Dariusz Sierpień – inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu
kontrolnego – upoważnienie do kontroli nr 279/2019 z dnia 
24 kwietnia 2019 r;
Barbara Zawadzka-Wójcik –inspektor wojewódzki – członek zespołu 
kontrolnego - upoważnienie do kontroli nr 280/2019 z dnia 
24 kwietnia 2019 r.;
Magdalena Wójcik – inspektor wojewódzki – członek zespołu 
kontrolnego- upoważnienie do kontroli nr 281/2019 z dnia 
24 kwietnia 2019 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

od 7 do 13 maja 2019 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 województwie1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej2.
Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 47 
ustawy o kontroli w administracji rządowej.

1 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2234.
2Dz.U. z 2011 Nr 185, poz. 1092, zwana dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej.



Ocena stanu 
faktycznego 
wynikająca z ustaleń 
kontroli:

Pozytywnie oceniono wykorzystanie dotacji celowych na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie3 w 2018 
roku.

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: KP PSP we Włoszczowie opracowała plan finansowy zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
w oparciu o kwoty wynikające z Uchwały Rady Powiatu 
we Włoszczowie nr 14/18 z dnia 15 stycznia 2018 r., tj. zgodnie 
z przepisami art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych5. Plan finansowy dla Jednostki był 
realizowany w 3 rozdziałach: 75295, 75411, 75478. Plan po zmianach 
na dzień 31 grudnia 2018 r. dla rozdziału 75411 zamknął się kwotą 
3.826.864,00 zł, dla rozdziału 75295 – 36.913,00 zł, dla rozdziału 
75478 - 14.530,00 zł. Zbiorcza kwota wykonania planu, zgodnie 
z RB- 506 za okres sprawozdawczy IV kwartału 2018 r,. 
dla wszystkich działów wynosiła 3.878.226,64 zł. Zwrotu 
niewykorzystanych środków, w wysokości 80,36 zł, dokonano 
przelewem w dniu 28.12.2018 r., zgodnie z WB Nr 148, na konto 
Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.
Kontrola procesu zmian dokonanych w planie finansowym Jednostki 
nie wykazała nieprawidłowości w zakresie legalności ich dokonania. 
Tabelę, przedstawiającą kolejne zmiany dokonane w planie 
finansowym wydatków w 2018 roku, podpisaną przez kontrolujących, 
Komendanta Powiatowego PSP we Włoszczowie i Głównego 
Księgowego załączono w formie skanów elektronicznych do akt 
kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności 

3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, zwana dalej: KP PSP, Komenda, Jednostka.
4 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego na rok 2019.
5 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 
6 Sprawozdanie Rb-50 wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami, zwane dalej: sprawozdanie, RB-50 o wydatkach.



zmian dokonanych w planie finansowym w okresie 2018 roku.

Sprawozdawczość 
i wydatki

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach 
sporządzonym za IV kwartał 2018 r., KP PSP na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej wydatkowała kwotę 3.878.226,64 zł. 
Porównanie zapisów konta 131 z danymi wykazanymi 
w ww. sprawozdaniu nie wykazało różnic. 

Dowody finansowo-księgowe poddane kontroli, ujęte 
w prowadzonej przez Jednostkę ewidencji księgowej, przekazane były 
terminowo w pełnej wysokości. Skontrolowane dowody źródłowe 
każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod względem 
merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzano 
do wypłaty z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej przez osoby 
do tego upoważnione. 

Sprawdzono wydatki zrealizowane na przestrzeni IV kwartału 
2018 r., zaewidencjonowane w: rozdziale 75295, dla paragrafów 4210, 
6060, w rozdziale 75411, dla paragrafów: 4210, 4220, 4250, 4260, 
4270, 4280, 4300, 4360, 4480, 4550, 6060. Kontroli poddano wydatki 
dla rozdziału 75478 dla paragrafów: 4210 i 4250. Wydatki za okres 
całego roku 2018 sprawdzono dla paragrafów 6060. Zestawienie 
tabelaryczne z wyszczególnieniem skontrolowanych dokumentów, 
podpisane przez kontrolujących, Komendanta Powiatowego PSP 
we Włoszczowie i Głównego Księgowego załączono w formie skanów 
do akt kontroli.

Nadmienić należy, iż kontrola terminowości przekazywania 
sprawozdań Rb-50 o wydatkach sporządzonego za wszystkie kwartały 
2018 roku do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, nie wykazała 
nieprawidłowości.

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

Regulamin 
organizacyjny

Regulamin Organizacyjny, obowiązujący w 2018 roku 
w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej7 
we Włoszczowie, wprowadzony został Zarządzeniem Nr 53/2017 
z dnia 20 kwietnia 2017 Komendanta w sprawie ustalenia zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym. Regulamin stanowi załącznik tego 
Zarządzenia. Powyższe zarządzenie weszło w życie 
w dniu 1 maja 2017 r., na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie. 

7 Zwana dalej: KP PSP, Komenda, Jednostka.



W Rozdziale I Regulaminu Organizacyjnego KP PSP we Włoszczowie 
określono szczegółową organizację Komendy Powiatowej: kierowanie 
pracą, strukturę organizacyjną, zadania wspólne i zakres działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych, wzory pieczęci i stempli; 
liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych 
Komendy. KP PSP we Włoszczowie jest zaliczana do V kategorii 
komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Terenem jej 
działania jest obszar powiatu włoszczowskiego, a siedzibą miasto 
Włoszczowa.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się funkcjonujący w Jednostce Regulamin 
Organizacyjny. 

Kontrola zarządcza: Procedury Kontroli Zarządczej określono w załączniku nr 1, nr 2 oraz 
nr 3 do Decyzji nr 181/2011 Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2011 roku 
w sprawie wprowadzenia Procedur Kontroli Zarządczej w Komendzie 
Powiatowej PSP we Włoszczowie. Standardy kontroli zarządczej 
zawarte zostały w załączniku Nr 1 do wydanej decyzji. Zgodnie 
z postanowieniami ogólnymi zawartymi w §2 załącznika do decyzji, 
kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych przez 
Kierownictwo Powiatowej PSP dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
i terminowy – jest to ogół czynności podejmowanych w celu 
osiągnięcia zgodności między stanem faktycznym, a wymaganym. 
Z przedłożonej kontrolującym informacji z dnia 10 maja 2019 r. 
wynika, że w Jednostce na system kontroli zarządczej składają się 
regulaminy, procedury, wytyczne, instrukcje oraz inne dokumenty 
wewnętrzne określające sposób jej funkcjonowania. Komendant 
Powiatowy PSP bezpośrednio nadzorował poszczególne komórki 
organizacyjne, w których funkcjonowały mechanizmy kontrolne 
obejmujące: samokontrolę i kontrolę funkcjonalną. Pracownicy 
Komendy złożyli za 2018 r. kwestionariusze samooceny, a Kierownik 
Jednostki po zapoznaniu się z zawartymi w nich informacjami podpisał 
w dniu 21 lutego 2018 r. oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. 
Szczegółowy opis funkcjonowania kontroli zarządczej w Inspektoracie 
zawarto w załączniku Nr 3 do arkusza ustaleń. 

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie wprowadzenia 
procedur dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dochody oraz 
terminowość ich 
przekazywania:

Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27, sporządzonym 
na dzień 31.12.2018 r., zgodne były z zapisami konta 221 
wg paragrafów oraz konta 131. Kontroli poddano terminowość 



odprowadzania dochodów Skarbu Państwa, w myśl przepisów 
zawartych w art. 255 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8, dla rozdziału 75411, dla 
paragrafów: 0640, 0830, 0920 oraz 0940. Poddane kontroli dochody, 
uzyskane przez KP PSP we Włoszczowie za cały 2018 r., należne 
Skarbowi Państwa, przekazane zostały zgodnie z ww. przepisami. 

Tabele dotyczące terminowości odprowadzania dochodów 
należnych Skarbowi Państwa podpisane przez kontrolujących, 
Komendanta Powiatowego PSP we Włoszczowie oraz Głównego 
Księgowego załączono do akt kontroli.

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

Gospodarka Kasowa Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w Komendzie Powiatowej 
PSP zostały uregulowane załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/2010 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
we Włoszczowie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji kasowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
we Włoszczowie. W 2018 jednostka posiadała jedną kasę, która 
znajdowała się w budynku KP PSP we Włoszczowie. Kasa 
umieszczona była w pokoju Finansów KP PSP w metalowej kasetce. 
Kasa podlega bieżącej i okresowej kontroli. Kontrola bieżąca 
dokonywana jest przez Głównego Księgowego, natomiast kontrola 
okresowa odbywa się w momencie: przekazania-przyjęcia kasy, w dniu 
kończącym rok obrotowy, w dniu stwierdzenia powstałych szkód lub 
w dniu poprzedzającym dzień zmiany formy prawnej Jednostki. 
Dokumentację kasową stanowiły: dokumenty organizacyjne kasy (RK, 
KP, KW), dokumenty źródłowe, dyspozycyjne (dowody zakupu, 
wnioski o zaliczkę, delegacji służbowe, noty księgowe, listy płac, 
rachunki umów-zleceń, umów o dzieła), oraz dokumenty 
organizacyjne (instrukcja kasowa, oświadczenie o odpowiedzialności 
materialnej, protokoły przyjęcia-przekazania kasy, protokoły kontroli 
kasy, protokoły inwentaryzacyjne). W ramach gospodarki kasowej 
w 2018 r. Jednostka prowadziła ewidencje następujących druków 
ścisłego zarachowania: dowodów wpłaty (KP), dowodów wypłaty 
(KW) czeków gotówkowych. Ewidencja powyższych druków 
prowadzona jest w książkach druków ścisłego zarachowania, 
opieczętowanych i zatwierdzonych przez KP PSP we Włoszczowie. 
Kontroli poddano raporty kasowe sporządzone za IV kwartał 2018 r. 
Każda operacja księgowa była potwierdzona dokumentem księgowym, 
np.: fakturą VAT, paragonem fiskalnym. Gotówkę podejmowano 
na podstawie czeków gotówkowych. W skontrolowanych raportach 

8 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.



nie stwierdzono nieprawidłowości. Porównanie wybranych raportów 
kasowych z analityką konta 101 za okres od 01.10 do 31.12.2018 r. nie 
wykazało różnic. Opis prowadzenia gospodarki kasowej 
w KP PSP we Włoszczowie zawarto w załączniku nr 5 – Gospodarka 
kasowa do arkusza ustaleń. 

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie prowadzenia 
gospodarki kasowej w KP PSP we Włoszczowie.

Wykorzystanie 
samochodów 
służbowych 
i rozliczenie zużycia 
paliwa:

Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą 
Jednostka była w posiadaniu 10 pojazdów służbowych: 3 samochodów 
ratowniczo-gaśniczych, 3 innych samochodów specjalnych, 
1 samochodu kwatermistrzowskiego oraz 3 samochodów osobowych.

Na podstawie obowiązujących norm zużycia paliwa, oraz 
okazanych do wglądu miesięcznych kart pracy pojazdów, sprawdzono 
sposób wykorzystania 3 samochodów służbowych :
 Fiat Scudo o numerze rejestracyjnym TLW CP39, roku produkcji: 

2018, pojemności silnika: 1997 cm3, normy eksploatacyjnej: 10,5, 
pojemności zbiornika:80 l, rodzaju paliwa: ON,

 Ford Ranger SLRr o numerze rejestracyjnym TLW  JJ98, roku 
produkcji: 2018, pojemności silnika: 2500 cm3, normy 
eksploatacyjnej: 12,5, pojemności zbiornika: 70 l, rodzaju paliwa: 
ON,

 Volkswagen Transporter o numerze rejestracyjnym TLW 52EA, 
roku produkcji: 2018, pojemności silnika: 1896 cm3, normy 
eksploatacyjnej: 8,30, pojemności zbiornika: 80 l, rodzaju paliwa: 
ON.
Osobą odpowiedzialną, w zakresie bieżącej eksploatacji pojazdów, 

był Komendant Powiatowy, lub pracownik Komendy przez niego 
upoważniony. Samochód służbowy mógł być prowadzony przez 
pracowników upoważnionych, w ramach zakresu czynności lub 
w innych celach niż służbowe, zgodnie z zasadami określonymi 
w Zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego PSP. Kierowca 
zobowiązany był do ewidencji karty drogowej poprzez wypełnienie 
rubryk, w szczególności: daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia 
pracy, wpisania końcowego stanu licznika, liczby kilometrów 
przejechanych, uzyskania potwierdzenia (podpisu) bezpośredniego 
dysponenta. Za gospodarkę paliwami płynnymi w  Jednostce 
odpowiedzialny był pracownik ds. technicznych.
Skontrolowano okresowe karty pracy pojazdów sporządzone: 
za IV kwartał 2018 r. dla samochodów Volkswagen Transporter i Ford 
Ranger, za cały 2018 rok dla samochodu Fiat Scudo. W przedłożonych 
do kontroli kartach były wszystkie niezbędne dane określone 



w Zarządzeniu nr 1/20139 Norma paliwa wykazana na kartach 
drogowych była adekwatna do norm zużycia paliwa określonych 
w zarządzeniu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Nie wniesiono uwag 
do sposobu użytkowania samochodów służbowych w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie w badanym 
zakresie. 
Porównanie zestawień rocznych z miesięcznymi zestawieniami 
użytkowania pojazdów nie wykazało żadnych różnic.  
Szczegółowy opis wykorzystania samochodów służbowych w KP PSP 
we Włoszczowie znajduje się w załączniku nr 6 do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa
Pozytywnie ocenia się wykorzystywanie samochodów służbowych 
w KP PSP we Włoszczowie.

Inwentaryzacja: W KP PSP we Włoszczowie procedurę inwentaryzacji określa 
Załącznik nr 1 do Zarządzenie 18/2015 Komendanta Powiatowego 
PSP z dnia 18 września 2015 r. Ostatnia pełna inwentaryzacja 
aktywów i pasywów została przeprowadzona, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w roku 2015, a jej wyniki 
ujęto w księgach rachunkowych. Następny termin przeprowadzenia 
pełnej inwentaryzacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 
zaplanowany jest na 2019 rok.

Pouczenie: Kontrola działalności Jednostki w badanym zakresie nie wykazała 
nieprawidłowości.

Jednocześnie 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 

9 Zarządzenie nr 1/2013 Komendanta Powiatowego KP PSP we Włoszczowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad nadzoru nad gospodarką paliwami płynnymi w KP PSP we Włoszczowie.
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