
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 30-08-2019

Znak: FN.IV.431.19.2019

Pan 
Jan Dębski
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej

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 549/2019 z dnia 23 lipca 
2019 r.;
Magdalena Wójcik – inspektor wojewódzki – członek zespołu 
kontrolnego- upoważnienie do kontroli nr 550/2019 z dnia 23 lipca 
2019 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

od 26 lipca do 1 sierpnia 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.

Ocena stanu 
faktycznego 

Pozytywnie ocenia się wykorzystanie dotacji celowych przekazanych 
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

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



wynikająca z ustaleń 
kontroli:

w okresie 2018 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej3 w 2018 roku.

Ocena ogólna ustalona została na podstawie przedstawionych poniżej 
wniosków i ocen cząstkowych, oraz o przyjętych w Wydziale Kryteria 
oceny działalności jednostek kontrolowanych.4

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Plan finansowy: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej 
w 2018 roku dysponował środkami finansowymi powiatu 
kazimierskiego w kwocie 40.250,00 zł. Rada Powiatu Kazimierskiego 
w dniu 18.10.2018 r. zwiększyła plan wydatków PINB o w/w kwotę. 
Jednostka otrzymała dodatkowe wsparcie w kwocie 40.250,00 zł na 
wydatki w §4010, 4110 oraz 4410. Inspektorat wydatkował ze środków 
powiatu w 2018 r. kwotę 2.972,75 zł. Powyższe potwierdza 
sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 
samorządowej jednostki budżetowej za okres 2018 r.

Plan finansowy wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa” 
rozdziale 71015 – „Nadzór budowlany” na dzień 31.12.2018 r. 
wynosił 260.000,00 zł. W 2018 roku Jednostka wydatkowała łącznie 
środki finansowe w kwocie 259.698,94 zł. Niewykorzystane w roku 
2018 środki z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa 
na rzecz Inspektoratu w wysokości 301,06 zł zwrócone zostały 
na rachunek Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej 
wyciągiem bankowym nr 97/2018 z dnia 29.11.2018 r. Powyższe 
potwierdzają zapisy ewidencji konta pozabilansowego 980 oraz 
sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2018 roku. Sprawozdanie Rb-50 
sporządzone na dzień 31.12.2018 r. było zgodne z ewidencją konta 130 
wg poszczególnych paragrafów.

Struktura wykonania planu wydatków w Inspektoratu w 2018 roku:

240.529,78 zł (tj. 92,62% wykonania) stanowią wynagrodzenia 
pracowników wraz z pochodnymi (§4010, 4020, 4040, 4110, 4120),
wynagrodzenie pracowników – 185.837,36 zł, co stanowiło 71,56% 

wydatków,
pochodne wynagrodzeń – 54.692,42 zł, co stanowiło 21,05% 

wydatków,
19.470,22 zł (tj. 7,38% wykonania) stanowią pozostałe wydatki 

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



rzeczowe (§4210, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370, 4410, 
4430, 4440, 4550, 4700), w tym największe to:

o Różne opłaty i składki (§4430) w kwocie 8.379,90 zł, co stanowiło 
3,11% poniesionych wydatków, oraz odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (§4440) w kwocie 8.440,00 zł, co stanowiło 
1,60% poniesionych wydatków. 

W trakcie roku budżetowego wprowadzono osiem uchwał 
zmieniających plan wydatków Inspektoratu. 

Tabelaryczne zestawienie zmian dokonanych w planie 
finansowym wydatków oraz udział procentowy w strukturze wydatków 
w poszczególnych paragrafach w okresie 2018 roku podpisane przez 
kontrolujących, 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 2018 roku.

Sprawozdawczość 
i wydatki

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach, 
sporządzonym za IV kwartał 2018 r., PINB na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej wydatkował kwotę 259.698,94 zł. 
Porównanie zapisów konta 130 z danymi wykazanymi 
w ww. sprawozdaniu nie wykazało różnic. 
Skontrolowano wydatki rzeczowe poniesione w okresie od 1 stycznia 
do 30 czerwca 2018 roku, ujęte w dziale 710 – „Działalność 
usługowa”, rozdziale 71015 – „Nadzór budowlany” w paragrafach:, 
4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4430, 4700 na łączną kwotę 
4.183,08 zł. Sprawdzono 100% wydatków w §4280 w 2018 r. na 
łączna kwotę 550,10 zł. Ogół sprawdzonych wydatków stanowi 1,82% 
wszystkich wydatków poniesionych przez Jednostkę w 2018 r. 
Skontrolowane dowody źródłowe każdorazowo sprawdzano przed ich 
realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
oraz zatwierdzano do wypłaty, przez osoby do tego upoważnione oraz 
zapisy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Na przedłożonych 
do kontroli dokumentach stwierdzono następujące uchybienia:

1. Błędna klasyfikacja budżetowa- Faktura nr 2476/2018/H-KC 
z dnia 27.04.2018 r. wydatek zaewidencjonowano w §4300, 
a należało ująć w §4550 oraz §4700. Prawidłowo przeksięgowano 
wydatek w dniu 31.12.2018 r.



2. Nieprawidłowe zaewidencjonowanie wydatku w księgach 
rachunkowych. Powyższe dotyczy Faktury nr 16/5/2018/BP z dnia 
31.05.2018 r. Na fakturze prawidłowa klasyfikacja budżetowa 
tj. §4280, jednak wydatek zewidencjonowano w §4300. 
Prawidłowo przeksięgowano środki w dniu 21.12.2018 r.

3. Trzy przypadki opóźnień płatności za wydatki ujęte w rozdziale 
71015 w
- paragrafie 4300:

o faktura nr 267/2018 z dnia 11.04.2018 r., termin płatności 
25.04.2018 r., zapłacono 27.04.2018 r., opóźnienie 2 dni, 

o faktura nr 116/2018 z dnia 19.04.2018 r., termin płatności 
04.05.2018r., zapłacono 07.05.2018 r., opóźnienie 3 dni.

- paragrafie 4210, faktura nr FF/5527/2018/123 z dnia 11.04.2018 
r., termin płatności 25.04.2018 r., zapłacono 27.04.2018 r., 
opóźnienie 2 dni.

 Z wyjaśnień Głównej Księgowej z dnia 01.08.2019 r.  wynika, 
że zapłata faktur nastąpiła po terminie z powodu braku środków 
finansowych. Natomiast nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa 
wynikała z wątpliwości interpretacyjnych odnośnie Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dn. 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 Nadmienić należy, że kontrola terminowości przekazywania 
sprawozdań Rb-50 o wydatkach, sporządzonych za wszystkie kwartały 
2018 roku, do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, 
nie wykazała nieprawidłowości.

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

Polityka 
Rachunkowości oraz 
Regulamin 
organizacyjny

Przyjęte przez Jednostkę zasady (polityki) rachunkowości, 
wprowadzono zarządzeniem nr 1/2015 Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad ( polityki) rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej. Jednostka w danym dokumencie 
zawarła wszystkie niezbędne elementy, tj.: Zakładowy plan kont 
z podziałem na konta bilansowe, syntetyczne oraz odpowiednią do nich 
analitykę, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przy użyciu 
jakich programów komputerowych prowadzona jest księgowość 
w Inspektoracie.



Regulamin Organizacyjny obowiązujący w 2018 roku 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy 
Wielkiej wprowadzono Zarządzeniem nr 1/2004 z dnia 27 kwietnia 
2004 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie 
art. 86 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane5.

W Regulaminie Organizacyjnym PINB w Kazimierzy Wielkiej 
określono: sposób kierowania pracą Inspektoratu, strukturę 
organizacyjną, obszar działania oraz opisano uprawienia i obowiązki 
pracowników. 

Szczegółowy opis Zasad rachunkowości oraz Regulaminu 
Organizacyjnego PINB w Kazimierzy Wielkiej znajduje się 
w załączniku nr 1 i 2 do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się funkcjonującą w Jednostce Politykę 
Rachunkowości oraz Regulamin Organizacyjny. 

Kontrola zarządcza: Zarządzeniem Nr 4/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21.12.2010 r. w sprawie 
kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej wprowadzono w kontrolowanej 
jednostce procedury dotyczące kontroli zarządczej. Z wymienionych 
powyżej procedur kontroli zarządczej wynika, że za zapewnienie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w Jednostce odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, co jest zgodne z przepisami określonymi w art. 
69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 
Ustalono, że podstawowymi mechanizmami kontroli w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej 
są zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej, procedury wewnętrzne 
wprowadzone w formie zarządzeń Kierownika jednostki oraz inne 
dokumenty wewnętrzne określające zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności pracowników. W dniu 11 lutego 2019 roku 
Kierownik jednostki złożył stosowne oświadczenie o stanie kontroli 
zarządczej za 2018 rok, w którym stwierdził, że w kierowanej przez 
niego Jednostce „w wystarczającym stopniu funkcjonowała 
adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”.
Szczegółowy opis funkcjonowania kontroli zarządczej w Inspektoracie 
zawarto w załączniku Nr 5 do arkusza ustaleń. 

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

5 Dz.U z 2018 r. poz. 2245 ze zm., zwana dalej: Prawo budowlane, ustawa Prawo budowlane.



Dochody oraz 
terminowość ich 
przekazywania:

Jednostka w 2018 roku nie uzyskała i nie odprowadziła dochodów 
należnych Skarbowi Państwa. Kontrola terminowości przekazywania 
sprawozdań Rb-27ZZ, sporządzonych za wszystkie kwartały 2018 
roku, do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, nie wykazała 
nieprawidłowości.

Gospodarka kasowa 
i Inwentaryzacja

Zgodnie z oświadczeniem Głównej Księgowej w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej w 2018 r. 
nie była prowadzona gospodarka kasowa.

Ostatnią pełną inwentaryzację składników majątkowych PINB metodą 
spisu z natury przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2016r. 
Kolejna pełna inwentaryzacja składników majątkowych, zgodnie 
z oświadczeniem uzyskanym w trakcie kontroli od Głównej 
Księgowej, przeprowadzona zostanie według stanu na dzień 
31.12.2020 r.

6 w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych.

Wykorzystanie 
samochodów 
służbowych 
i rozliczenie zużycia 
paliwa:

Zasady dotyczące użytkowania oraz ewidencjonowania 
przejazdów samochodem służbowym oraz gospodarki paliwami 
płynnymi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
w Kazimierzy Wielkiej uregulowano Zarządzeniem Nr 6/20056 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy 
Wielkiej z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Instrukcji użytkowania 
samochodu służbowego oraz gospodarki paliwami płynnymi. 
Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą 
Jednostka była w posiadaniu jednego pojazdu służbowego marki 
Suzuki Ignis o numerze rejestracyjnym TKA P707, roku produkcji: 
2005, pojemność silnika: 1328 cm3. Przyjęta do stosowania norma 
zużycia paliwa w 2018 r. wynosiła od 6,5 l/100 km do 8,3 l/100 km, 
pojemności zbiornika: 41 l, rodzaj paliwa: Pb 95. Norma zużycia 
paliwa przyjęta na 2018 r. wynosiła 7,2 litra/100 km.

Samochód służbowy w PINB był wykorzystywany wyłącznie 
dla celów związanych z działalnością Jednostki tj. kontrola 
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie 
powiatu Kazimierza Wielka. Na podstawie obowiązujących norm 
zużycia paliwa oraz okazanych do wglądu miesięcznych kart pracy 
pojazdów, sprawdzono sposób wykorzystania samochodu służbowego 
w I kwartale 2018 r. W przedłożonych do kontroli kartach zawarto 
wszystkie wymagane dane dotyczące rozliczania samochodów.  
Szczegółowy opis wykorzystania samochodów służbowych w PINB 
w Kazimierzy Wielkiej znajduje się w załączniku nr 3 do arkusza 
ustaleń.



Pouczenie: Uprzejmie proszę Pana Inspektora o niedopuszczenie do powstania 
podobnych uchybień opisanych w części „Sprawozdawczość 
i wydatki” niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w przyszłej 
działalności w podległej Panu jednostce. 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
Zofia Korba

Z-ca Dyrektora Główny Księgowy
Wydział Finansów i Budżetu 

Ocena cząstkowa Pozytywnie ocenia się wykorzystywanie samochodów służbowych 
w PINB w Kazimierzy Wielkiej.


		2019-08-30T11:30:48+0000
	Zofia Korba




