
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 19-08-2019

Znak: FN.IV.431.18.2019

 
Pani 
Elżbieta Skrzypek
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Staszowie 

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 Staszowie w 2018 roku. 

Okres objęty 
kontrolą:

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

Zespół kontrolerów: - Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki, 
przewodniczący zespołu, upoważnienie do kontroli nr 551/2019 
z dnia 23 lipca 2019 r.

- Olga Sodo – inspektor wojewódzki, członek zespołu, 
upoważnienie do kontroli nr 552/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

Od 26 do 31 lipca 2019 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 

1 Tekst jednolity z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234)
2 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwgi2te


art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Ocena stanu 
faktycznego 
wynikająca z ustaleń 
kontroli:

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się wykorzystanie dotacji 
celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej w okresie 2018 roku 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie3.
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 31.12.2018 r. wynosił 358.000,00 zł. W 2018 
roku Jednostka wydatkowała środki finansowe w kwocie 
357.979,40 zł. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 
20,60 zł zwrócone zostały na rachunek Starostwa Powiatowego 
w Staszowie - wyciąg bankowy nr 111 z dnia 31.12.2018 r. 
Powyższe potwierdzają zapisy ewidencji syntetycznej konta 130 – 
„Zestawienie obrotów i sald wydatków budżetowych” na dzień 
31.12.2018 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 
31.12.2018 r. Tabelaryczne zmiany dokonane w planie finansowym 
w okresie 2018 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 2018 roku.

Procedury dotyczące 
funkcjonowania 
w jednostce kontroli 

Na podstawie przepisów art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5, Zarządzeniem 
Nr 7/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku Powiatowy Inspektor 

3 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie, zwany dalej PINB, Inspektorat, Jednostka.
4 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach w 2019 r.
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.



zarządczej: Nadzoru Budowlanego w Staszowie wprowadził przepisy 
w sprawie kontroli zarządczej w Jednostce. Niniejsze zarządzenie 
weszło w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązująca 
od 1 stycznia 2013 r. Jednocześnie ww. zarządzeniem unieważniono 
poprzednio obowiązujące Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie 
kontroli zarządczej. Załącznikiem do Zarządzenia 7/2013 
są Standardy Kontroli Zarządczej. Opis funkcjonowania kontroli 
zarządczej w Jednostce zawarto w załączniku nr 2 do akt kontroli. 
Stwierdzono dwumiesięczne opóźnienie w sporządzeniu 
oświadczeń pracowników w zakresie wykonywania kontroli 
zarządczej w Inspektoracie. Zgodnie z Regulaminem powinny 
zostać złożone do końca stycznia, natomiast na dokumentach 
złożonych przez pracowników widnieje data 21 marca 2019 r. 
Powyższy błąd omówiono na spotkaniu pokontrolnym z Powiatową 
Inspektor oraz Główną Księgową Jednostki. 

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

Sprawozdawczość 
oraz terminowość 
przekazywania 
dochodów:

Dochody wykonane przez PINB w 2018 r. wynosiły 248,96 zł. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ za 2018 r.6 były zgodne 
z prowadzoną w Jednostce ewidencją księgową konta 130 – 
Rachunek bieżący dochodów budżetowych. Różnic nie stwierdzono. 
Badano terminowość odprowadzania dochodów należnych 
Skarbowi Państwa ujętych w rozdziale 71015, paragrafach: 0640, 
0920, 0940 uzyskanych na przestrzeni całego 2018 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 
Inspektoratu w formie elektronicznych kopii załączono 
do akt kontroli. Nadmienić należy, iż kontrola terminowości 
przekazania sprawozdania Rb-27ZZ za 2018 r. nie wykazała 
nieprawidłowości.

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

6 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych okres sprawozdawczy: Roczny 2018, zwane dalej: 
sprawozdanie Rb-27ZZ za 2018 r.
7 (Dz. U. z 2016, poz. 69).



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 2018 roku, ujęte 
w dziale 710 – „Działalność usługowa”, rozdziale 71015 – 
„Nadzór budowlany” w paragrafach: 3020, 4170, 4210, 4260, 4280, 
4300, 4360, 4400, 4410, 4430, 4550, 4700 na łączną kwotę 
27.713,60 zł, co stanowiło 7,74% wszystkich wydatków 
poniesionych przez Jednostkę w 2018 r. W skontrolowanych 
fakturach/rachunkach i innych dowodach księgowych stwierdzono:
- 4 przypadki zapłaty po wyznaczonym terminie. Do faktury 
270/KOL/2018, której zapłaty dokonano 31 dni po wyznaczonej 
dacie, dołączono dokument potwierdzający odroczenie terminu 
zapłaty do 6 grudnia 2018, a faktura została opłacona 5 grudnia 
2018 r.,
- 13 przypadków braku lub niepełnej dekretacji,
- 5 przypadków braku podpisu Kierownika Jednostki,
- 4 przypadki braku daty wpływu i/bądź zapłaty,
- pojedyncze przypadki braku podpisu „sprawdzono pod względem 
merytorycznym” lub „sprawdzono pod względem formalnym”, 
błędnego paragrafu na fakturze i błędu w kwocie zakwalifikowanej 
do zapłaty.

Zestawienie tabelaryczne skontrolowanych wydatków 
poniesionych przez Jednostkę w 2018 r., podpisane przez 
kontrolujących oraz Głównego Księgowego i Kierownika Jednostki 
dołączono o akt kontroli. Nadmienić należy, iż kontrola 
terminowości przekazania sprawozdania Rb-50 za 2018 r. nie 
wykazała nieprawidłowości.

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

Wykorzystanie 
samochodów 
służbowych 
i rozliczenie zużycia 
paliwa:

Użytkowanie samochodów służbowych w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie uregulowano 
Zarządzeniem  Nr 4/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Staszowie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu warunków użytkowania samochodu 
służbowego”.

Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą 
Jednostka była w posiadaniu dwóch samochodów służbowych: Fiat 
Panda o nr rejestracyjnym TSZ W407, pojemność silnika 1142 cm3, 



rodzaj paliwa benzyna, pojemność zbiornika 35 litrów, rok 
produkcji 2004 oraz Renault Megane o nr rejestracyjnym TSZ 
45250, pojemność silnika 1598 cm3, rodzaj paliwa benzyna, 
pojemność zbiornika 60 litrów, rok produkcji 2007.
Skontrolowano karty drogowe sporządzone:

 dla samochodu Fiat Panda za miesiące styczeń, luty, 
marzec, czerwiec, lipiec oraz październik;

 dla samochodu Renault Megane za miesiące czerwiec, 
lipiec, sierpień, wrzesień, październik oraz listopad. 

Stwierdzono w kilku przypadkach brak danych dotyczących stanu 
paliwa przy otrzymaniu karty, a także przy jej zwrocie. Braki 
te zostały uzupełnione przez Głównego Księgowego w czasie 
trwania kontroli.
Kontrola kart drogowych wykazała w 2 przypadkach nieprawidłowe 
rozliczenia ilości stanu paliwa w pojeździe służbowym marki 
Renault Megane, które przekraczały pojemność zbiornika paliwa 
samochodu. Tabelaryczne zestawienia zużycia paliwa do ustalonych 
norm obowiązujących w Jednostce załączono do akt kontroli. 
Szczegółowy opis wyniku kontroli opisano w załączniku nr 6 
do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność PINB w zakresie użytkowania 
pojazdów służbowych.

Procedury dotyczące 
zasad (polityki) 
rachunkowości: 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 
w Inspektoracie obowiązywało Zarządzenie Nr 8/13 roku z dnia 
18 listopada 2013 r., które wyznaczało zasady funkcjonowania 
rachunkowości w PINB w Staszowie. 
Zasady dotyczące funkcjonowania rachunkowości obowiązujące 
w Jednostce opisano w załączniku Nr 5 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: W PINB w Staszowie procedurę inwentaryzacji określa Instrukcja 
gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie. Ostatnia pełna 
inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona, 
w roku 2018 i przebiegła wg. zapisów Instrukcji. Dokumentacja 
sporządzona przed, w trakcie i po czynnościach inwentaryzacyjnych 
zawierała wymagane elementy, m.in.: zarządzenie Powiatowego 



Ocena cząstkowa:

Inspektora Powiatowego w sprawie inwentaryzacji, arkusze spisowe 
oraz Sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej. Według 
Sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej nie stwierdzono różnic 
w stanie majątku, a czynności inwentaryzacyjne przebiegały 
zgodnie z harmonogramem. Wyniki z przeprowadzonej weryfikacji 
zostały udokumentowane i rozliczone w księgach rachunkowych 
roku 2018. Zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji 
w Jednostce opisano w załączniku Nr 3 do Arkusza ustaleń 
z kontroli.

Pozytywnie ocenia się zgodność przeprowadzenia inwentaryzacji 
z regulaminem Jednostki.

Wnioski, zalecenia 
oraz informacje 
dodatkowe:

W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Inspektor
o niedopuszczenie do powstania podobnych uchybień 
w przyszłej działalności w podległej Pani Jednostce. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na sposób dekretacji i opisu dowodów 
finansowo - księgowych, zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości.

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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