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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2234) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z 
dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 185, poz. 
1092), Anna Adamek - inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, Joanna Łazarska 
– Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz 
Małgorzata Minta - inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadziły w dniu 8 kwietnia 2019 roku w podległej Panu 
jednostce kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania dotacji celowej przyznanej w 2018 roku 
na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez 
właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów 
uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów 
lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości 
ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W związku z powyższym na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o kontroli 
w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wydatkowania przez kontrolowaną jednostkę 
środków przyznanych w 2018 roku.

Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2018 z dnia 20 lutego 
2018 roku ustalającej budżet na 2018 rok, w dniu 4 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa 
Nr IR.III.3121.21.2018 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Włoszczowskim, 
na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez 
właścicieli lub użytkowników wieczystych oraz zagospodarowanie i ochronę drzewostanów 
uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów 
lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości 
ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z art. 12 i 14 
ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. 



zm.).
Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach realizacji przedmiotowego 

zadania w 2018 roku do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie wpłynął jeden wniosek 
w sprawie przyznania pomocy finansowej na zalesienie 1,50 ha gruntów rolnych na działce 
oznaczonej numerem w ewidencji gruntów 289, w geodezyjnym obrębie ewidencyjnym Pilczyca, 
gmina Kluczewsko. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) wnioskodawca uiścił opłatę skarbową od 
wydania decyzji w wysokości 10 zł.

W toku rozpatrywania przedmiotowego wniosku pracownik Starostwa Powiatowe we 
Włoszczowie, przeprowadził rozmowę telefoniczną z wnioskodawcą, który to zwrócił się z prośbą 
o możliwość realizacji przedmiotowego wniosku w dwóch etapach i przyznanie w 2018 roku 
sadzonek na zalesienie 1/2 powierzchni działki objętej wnioskiem, tj. powierzchni 0,75 ha, czego 
potwierdzeniem jest protokół sporządzony w dniu 9 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pismem z dnia 9 kwietnia 2018 roku 
znak: ROL.6164.7.2018IV, zwróciło się do Wójta Gminy Kluczewsko z prośbą o zaopiniowanie 
ww. wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej na zalesienie. Na podstawie art. 14 ust. 3 
i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. 
zm.) Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 roku, znak: B.6872.1.2018 Wójt Gminy Kluczewsko 
zaopiniował pozytywnie przedmiotowy wniosek.

Niezależnie od powyższego w związku z otrzymanym wnioskiem w sprawie przyznania 
pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych, kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przeprowadził telefoniczne 
rozeznanie rynku w sprawie dokonania zakupu sadzonek do odnowień gruntów leśnych i zalesień 
gruntów rolnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.). Gospodarstwom szkółkarskim prowadzącym 
sprzedaż materiału sadzeniowego przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
dotyczącego jednorazowego zakupu sadzonek sosny pospolitej w ilości 2 500 szt. oraz brzozy 
brodawkowatej w ilości 2 000 szt. Analizie przeprowadzonej przez pracowników Starostwa 
Powiatowego we Włoszczowie, poddano oferty Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe” Nadleśnictw: Włoszczowa i Przedbórz, z uwagi na najbliższą lokalizację szkółek 
leśnych, w stosunku do usytuowania działki przeznaczonej do zalesienia. Przedmiotowa analiza 
wykazała, że wyłącznie w jednym z ww. gospodarstw szkółkarskich jest dostępny materiał 
sadzeniowy. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w dniu 12 kwietnia 
2018 roku podpisało umowę Nr 9/ROL/2018 z Nadleśnictwem Włoszczowa, obejmującą zakup 
sadzonek sosny pospolitej i brzozy brodawkowatej. 

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 września 
1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) w dniu 12 kwietnia 2018 
r. wydana została decyzja Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6164.7.2018.IV, przyznająca 
wnioskodawcy, dotację z budżetu państwa przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów materiału 
sadzeniowego potrzebnego do zalesienia gruntu rolnego o powierzchni 0,75 ha w geodezyjnym 
obrębie ewidencyjnym Pilczyca, gmina Kluczewsko.

Z dokumentacji przedłożonej podczas kontroli wynika, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku 
wnioskodawca dokonał odbioru sadzonek przeznaczonej na zalesienie gruntów, czego 
potwierdzeniem jest Faktura nr 180410198 wystawiona przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo 



Włoszczowa wraz z „Wz” czyli wydaniem materiałów na zewnątrz. W dniu 22 maja 2018 roku 
sporządzona została notatka służbowa przez pracownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, na okoliczność uzyskania informacji od 
wnioskodawcy o zakończeniu zalesienia gruntu rolnego sadzonkami drzew leśnych przyznanych 
ww. decyzją Starosty Włoszczowskiego.

Ponadto, w dniu 13 czerwca 2018 roku pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, przeprowadzili kontrolę na 
gruncie wysadzonych sadzonek i stwierdzili, że część działki o powierzchni 0,75 ha została 
zalesiona, a dotacja została wykorzystana zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego, znak: 
ROL.6164.7.2018.IV, czego potwierdzeniem jest spisany na tę okoliczność protokół z dnia 14 
czerwca 2018 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 
na realizację zadania związanego z zalesianiem gruntów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w 2018 roku, otrzymało dotację celową 
w wysokości 1 500 zł, która została wykorzystana w kwocie 1 485 zł zgodnie z przeznaczeniem. 
Pozostała część dotacji decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku, znak: 
FN.I.3111.970.2018, została zablokowana.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak 
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