
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 18-03-2020

Znak: FN.IV.431.1.2020

 
Pani 
Barbara Kieres
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Kielcach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Działalność finansowo – gospodarcza oraz proces realizacji budżetu 
w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Kielcach w 2019 roku.

Okres objęty 
kontrolą:

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zespół kontrolerów: Dariusz Sierpień – inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu - 
upoważnienie do kontroli 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.,

Olga Sodo – inspektor wojewódzki – członek zespołu - upoważnienie 
do kontroli 4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.,

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

Od 14 stycznia do 27 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli: 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 28 ust.1 pkt 1 ustawy 
o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie1 oraz art. 6 ust. 4 
pkt 1 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 z uchybieniami oceniono działalność finansowo – 
gospodarczą oraz pozytywnie proces realizacji budżetu w układzie 
zadaniowym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Kielcach3 w 2019 roku.

Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej 

1 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) 
2 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
3 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, zwany dalej WINB, Inspektorat, Jednostka.



wnioski i oceny cząstkowe oraz o przyjęte w Wydziale Kryteria oceny 
działalności jednostek kontrolowanych.4

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Plan finansowy: Plan finansowy dochodów i wydatków Jednostki w dziale 710 – 
Działalność usługowa rozdziale 71015 – Nadzór budowlany 
na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1.878.000 zł. Jednostka dysponowała 
również dodatkowymi środkami z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko5 na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 
301.000,00 zł.
W okresie 2019 roku Jednostka wydatkowała w rozdziale 71015 środki 
finansowe w kwocie 2.259.484,94 zł, co potwierdza sprawozdanie 
finansowe Rb-286 za okres sprawozdawczy grudzień 2019 oraz 
ewidencja księgowa konta 980. Niewykorzystaną część środków budżetu 
państwa w kwocie 625,00 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 roku. 
Jednostka dysponowała w okresie kontrolowanym środkami unijnymi 
z POIiŚ w kwocie 301.000,00 zł, z tego w 2019 roku wydatkowała 
kwotę 249.942,01 zł. Niewykorzystane środki z programu w kwocie 
51.057,99 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 roku. Powyższe zgodne jest 
z dokumentacją źródłową Jednostki, tj. wyciągiem bankowym, 
ewidencją analityczną konta 223, 980 oraz 990. Ustalenia 
te potwierdzają zapisy dokumentacji finansowo-księgowej oraz 
sprawozdanie Rb-28 sporządzone na dzień 31.12.2019r. 

Ewidencje konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych załączono 
do akt kontroli. Przegląd zmian dokonanych w okresie 2019 roku 
w planie finansowym Jednostki nie wykazał nieprawidłowości 
w zakresie legalności ich wprowadzenia.

Tabelę przedstawiającą zmiany dokonane w planie wydatków 
w rozdziale 71015 w okresie 2019 roku, podpisaną przez kontrolujących 
oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i Głównego Księgowego załączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności zmian 
dokonanych w planie finansowym w okresie 2019 roku.

Plan finansowy w 
układzie zadaniowym:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach w Dziale 
7107, w Rozdziale 710158, w budżecie zadaniowym w 2019 roku 
realizował:
 Funkcję 7. – Gospodarka przestrzenna, budownictwo 

4 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
na rok 2020.
5 POIiŚ
6 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa okres sprawozdawczy.
7 Dział – Działalność usługowa.
8 Rozdział - Nadzór budowlany.



i mieszkalnictwo: 
 Zadanie 7.1.W – Budownictwo i mieszkalnictwo:
 Podzadanie: 7.1.4.W – Nadzór budowlany i administracja 

architektoniczno-budowlana;

 Działanie: 7.1.4.1.W – Kontrola procesu budowlanego oraz 
utrzymania obiektów budowlanych. Zgodnie z uchwałą 
budżetową na rok 2019 w rozdziale 71015 w tym działaniu 
zaplanowano środki finansowe w wysokości 717.000,00 zł. 
Po zmianach dokonanych w planie wydatków w okresie 2019 
roku plan na dzień 31.12.2019 roku w działaniu wyniósł 
758.550,00 zł.

 Działanie: 7.1.4.2.W- Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych 
realizowane w rozdziale 71015 zgodnie z uchwałą budżetową 
na rok 2019 w działaniu zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 539.000,00 zł. Po zmianach dokonanych w planie 
wydatków w okresie 2019 roku plan na dzień 31.12.2019 roku 
w działaniu wyniósł 531.050,00 zł.

 Działanie: 7.1.4.3.W – Orzecznictwo administracyjne w zakresie 
prawa budowlanego. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 
w rozdziale 71015 w tym działaniu zaplanowano środki 
finansowe w wysokości 923.000,00 zł. Po zmianach dokonanych 
w planie wydatków w okresie 2019 roku plan na dzień 31.12.2019 
roku w działaniu wyniósł 889.400,00 zł. 

W okresie I półrocza 2019 roku WINB wydatkował środki 
finansowe w rozdziale 71015 w działaniu:

 7.1.4.1.W kwotę -  310.947,54 zł,
 7.1.4.2.W kwotę -  209.860,65 zł,
 7.1.4.3.W kwotę -  449.433,73 zł.

W I półroczu 2019 roku Jednostka wydatkowała łącznie, jako 
dysponent III stopnia w dziale 710 w trzech realizowanych działaniach 
w układzie zadaniowym, kwotę 970.241,92 zł, co znajduje potwierdzenie 
w sprawozdaniu finansowym RB-BZ1 za I półrocze 2019 oraz 
w ewidencji księgowej konta 990.
Przegląd zmian dokonanych w okresie 2019 roku w planie finansowym 
wydatków Jednostki w układzie zadaniowym nie wykazał 
nieprawidłowości w zakresie legalności ich wprowadzenia.
Tabelę przedstawiającą zmiany dokonane w planie wydatków w układzie 
zadaniowym w okresie 2019 roku, podpisaną przez kontrolujących oraz 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
i Głównego Księgowego załączono do akt kontroli.



Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności zmian 
dokonanych w planie finansowym wydatków w układzie zadaniowym 
w okresie 2019 roku.

Plan finansowy w 
układzie zadaniowym 
realizacja wykonania 
założonych wartości 
mierników:

Z dokumentacji źródłowej WINB, tj.: formularza BZCM (plan), analizy 
opisowej (zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody 
Świętokrzyskiego w Kielcach) oraz sprawozdania półrocznego RB-BZ1 
za 2019 r. (plan i wykonanie) wynika, że wykonanie miernika 
w stosunku do jego wartości zaplanowanej przez WINB dla podzadania 
i działania na przestrzeni badanego okresu czasu kształtowało się 
następująco:

 Podzadanie: 7.1.4.W – Nadzór budowlany i administracja 
architektoniczno-budowlana. 

 => cel: Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie 
budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz 
we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów 
budowlanych.

Przyjęto jeden miernik:

o  Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć 
wydanych w zakresie administracji budowalnej oraz nadzoru 
budowlanego (w % w (szt./szt.)) Wartość miernika zaplanowana 
wg ustawy budżetowej na 2019 r. wynosiła 4% (20/500). 
Przewidywane wykonanie wartości na koniec roku budżetowego 
4% (20/500), natomiast wykonanie w I półroczu wyniosło 5,73% 
(9/157). 

 Działanie: 7.1.4.1.W – Kontrola procesu budowlanego oraz 
utrzymania obiektów budowlanych. 

=> cel: Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym 
i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz bezpieczeństwa 
użytkowania obiektów budowlanych.

Przyjęto jeden miernik:
o Liczba przeprowadzonych kontroli robót budowlanych i obiektów 

budowlanych oraz kontroli organów (w szt.) na podstawie Planu 
finansowego wg ustawy budżetowej wyniosła 200 szt., 
przewidywane wykonanie wartości 200 szt., natomiast wykonanie 
stanowiło 111 szt. 

 Działanie: 7.1.4.2.W– Nadzór nad rynkiem wyrobów 
budowlanych.

=> cel: Zapewnianie przestrzegania prawa przy wprowadzaniu 
wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania.

Przyjęto jeden miernik:



o Liczba skontrolowanych wyrobów budowalnych (w szt.). 
na podstawie Planu finansowego wg ustawy budżetowej 
wyniosła 150 szt., przewidywane wykonanie wartości 150 szt., 
natomiast wykonanie stanowiło 62 szt. 

 Działanie: 7.1.4.3.W– Orzecznictwo administracyjne w zakresie 
prawa budowlanego.

=> cel: Zapewnianie przestrzegania przepisów prawa budowlanego 
i standardów w dziedzinie budownictwa.

Przyjęto jeden mierniki:
o Liczba skontrolowanych wyrobów budowalnych (w szt.). 

na podstawie Planu finansowego wg ustawy budżetowej 
wyniosła 150 szt., przewidywane wykonanie wartości 150 szt., 
natomiast wykonanie stanowiło 62 szt. 

Z okazanej dokumentacji źródłowej WINB wynika, że w 2019 r. 
pomiar wartości mierników dokonywany był w okresach półrocznych. 
Ustalono, że na podstawie prowadzonych w wydziałach WINB rejestru 
kontroli, spisów spraw oraz wykazów pozwalał koordynatorowi 
ds. budżetu zadaniowego sporządzać stosowne zestawienia dotyczące 
osiągniętych wartości mierników na poziomie podzadania 
i realizowanych działań. W oparciu o ww. zestawienia oraz zapisy konta 
990 sporządzano sprawozdanie RB-BZ1 za okres półroczny 2019 r. 
Nadmienić należy, że wspomniane dane dotyczące wartości mierników 
były wykazane w sprawozdaniu półrocznym RB-BZ1, a także 
w półrocznej analizie opisowej za 2019 r.9 Rozbieżności nie 
stwierdzono. Wybraną dokumentację, o której mowa powyżej 
zeskanowano i dołączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się nadzór nad monitorowaniem wartości osiąganych 
mierników w stosunku do ich wartości zaplanowanej na dany rok 
na poszczególnych poziomach budżetu w układzie zadaniowym.

9 Załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody Świętokrzyskiego.



Terminowość 
składania sprawozdań Kontrola terminowości przekazywania miesięcznych sprawozdań Rb-

28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa sporządzonych 
do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach10 nie 
wykazała nieprawidłowości. Nadmienić należy, że w trakcie 
czynności kontrolnych stwierdzono nieterminowe przekazanie 
sprawozdania Rb-28 Programy - z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.
Termin złożenia sprawozdania upływał z dniem 10 kwietnia 2019 r., 
a Jednostka przekazała je 19 kwietnia 2019 r. Opóźnienie wyniosło 
9 dni. 

Wydatki rzeczowe 
i gospodarka kasowa:

Kwoty wykazane w sprawozdaniach miesięcznych Rb-28 i RB-
BZ1w sprawozdaniu półrocznym zgodne były z zapisami konta 130, 
ewidencją konta 223 oraz zapisami kont pozabilansowych 980, 990 
i 998. Różnic nie stwierdzono.
Skontrolowano wydatki rzeczowe, ujęte w rozdziale 71015 
zrealizowane przez WINB w Kielcach za okres 2019 r. dla rozdziału 
71015, paragrafy: 4210, 4280, 4300, 4360, 4390, 4550, 4700 oraz 6060. 
Badano m.in. zgodność wydatków z planem finansowym Jednostki oraz 
dekretację znajdującą się na dokumentach księgowych oraz terminowość 
zapłaty.

Sprawdzono wydatki rzeczowe i majątkowe na łączną kwotę 
171.787,03 zł tj. 8 % ogółu wykorzystanych środków z rozdziału 71015 
w całym 2019 roku. Ponadto, sprawdzono procedurę wyboru dostawcy 
samochodu osobowego w postępowaniu nr WINB-BOA.2600.4.2019 – 
wartość udzielonego zamówienia publicznego na kwotę 98.900,00 zł 
z rozdziału  71015, §6060.

W oparciu o dane wykazane w sprawozdaniu Rb-28 Sprawozdanie 
z wykonania planu wydatków budżetu państwa okres sprawozdawczy: 
Grudzień 2019 (01.01.2019-31.12.2019). Ustalono stan zobowiązań 
w kwocie łącznej 101.398,90 zł. Powyższa kwota dotyczyła 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85.147,49 zł), składek 
na ubezpieczenie społeczne (14.560,23 zł) oraz składek na Fundusz 
Pracy (1.691,18 zł) w miesiącu grudniu. 

Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w Wojewódzkim 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach zostały uregulowane 
załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2011 Świętokrzyskiego 

10 Zwany dalej: ŚUW



Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 26 
kwietnia 2011 r. Instrukcja w sprawie zasad gospodarki kasowej. 

Kontroli poddano raporty kasowe za I półrocze 2019 r., zawierały 
one: datę przeprowadzenia operacji księgowej, symbol dowodu, treść 
danej operacji, kwoty przychodu i rozchodu, numer dowodu, konto 
przeciwstawne, kwoty przychodu i rozchodu, numer raportu kasowego 
(RK Nr…../2019) stan kasy na koniec miesiąca oraz symbol konta: 101-
1–Kasa wydatki bieżące.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz 
Główny Księgowy ustalili stan gotówki w kasie określony mianem 
pogotowia kasowego w kwocie 5.000,00 zł.
W trakcie kontroli stwierdzono dwa przypadki przekroczenia tzw. 
pogotowia kasowego na kwoty:
- w kwietniu 2019 r- 9.896,11 zł;
- w maju 2019 r. – 7.135,51 zł.

Opis prowadzenia gospodarki kasowej w Jednostce zawarto 
w załączniku nr 4 – Gospodarka kasowa do arkusza ustaleń.

Skontrolowane dowody źródłowe każdorazowo sprawdzano przed 
ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, 
z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz klasyfikacji w układzie 
budżetu zadaniowego. Zestawienie tabelaryczne skontrolowanych 
wydatków poniesionych przez Jednostkę w 2019 r., podpisane przez 
kontrolujących oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Księgowego dołączono do akt 
kontroli.

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

Zamówienia 
publiczne – wydatek 
z rozdziału 71015 i § 
6060:

Kontroli poddano procedurę wyboru dostawcy na zakup samochodu 
osobowego do WINB w Kielcach. Zamówienie było o wartości 
mniejszej niż 30.000 euro, więc stosownie do przepisów art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie był zobowiązany 
do stosowania przepisów w niej zawartych. Postępowanie dotyczyło 
zakupu samochodu osobowego 5 miejscowego, segment D. Wartość 
szacunkowa zamówienia netto: 99.000,00 zł. Oszacowania wartości 
zamówienia dokonano na podstawie przeprowadzonego rozeznania 
rynku.
Jak ustalono do wniosku nie załączono formularza oferty i wymogów 
funkcjonalnych jakie ma spełniać planowany zakup. Nie określono 
również kryteriów oceny ofert, w tym wynikających z Rozporządzenia 



Prezesa Rady Ministrów11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż 
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych 
rodzajów zamówień publicznych. Nie określono równowartości zł/euro 
wg przelicznika obowiązującego w 2019 roku.
WINB w Kielcach zamieścił ogłoszenie12 w Biuletynie Informacji 
Publicznej Jednostki zapytanie ofertowe zapraszające do złożenia oferty 
na dostawę samochodu służbowego w dniu 14.11.2019 r. Trzy 
wcześniejsze zapytania ofertowe zostały unieważnione.

W opisie wymaganych parametrów samochodu brak było informacji 
o innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu 
do zamówień publicznych na zakup pojazdów służbowych kategorii M 
i N, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji 
typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Nr 238, poz. 2010, 
z 2006 r. Nr 205, poz.1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166), niebędących 
pojazdami specjalnymi. Obowiązkiem Zamawiającego było 
zastosowanie kryteriów wyszczególnionych w §3 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. 
Tryb udzielenia zamówienia zgodny był z Zarządzeniem Nr 4/14 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Kielcach w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia za kwotę – 
98.900,00 zł.
Dokumentem  OT przyjęto w/w samochód  na stan środków trwałych 
WINB w Kielcach.

Szczegółowy opis wyboru dostawcy opisano w załączniku nr 5 
do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie z uchybieniami ocenia się przeprowadzenie postępowania 
przetargowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby 
Inspektoratu.

Regulamin 
organizacyjny

Regulamin Organizacyjny obowiązujący w 2019 roku w Wojewódzkim 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach został wprowadzony 
Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/2017 Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 27 
lipca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego WINB 
w Kielcach. Regulamin został zatwierdzony przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego w dniu 01.08.2017 r. 
Zgodnie z postanowieniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 

11 Dz. U. z Nr 2011 r., poz. 559
12 Jednostka nie wysyłała zaproszeń do wybranych dostawców.



I Regulaminu, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Kielcach jest jednostką stanowiącą aparat pomocniczy 
Wojewódzkiego Inspektora, wchodzącym w skład zespolonej 
administracji rządowej w województwie świętokrzyskim, działającym 
pod zwierzchnictwem Wojewody. Regulamin organizacyjny reguluje 
kwestie zarządzania, przepływu informacji oraz obiegu dokumentów 
w Jednostce. 

       Szczegółowy opis funkcjonowania Regulaminu Organizacyjnego 
w Jednostce zawiera załącznik nr 2 do arkusza ustaleń.

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

Kontrola zarządcza: Zarządzeniem Nr 4/2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie 
Kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Kielcach określono standardy kontroli zarządczej 
zawarte w załączniku Nr 1 do wydanego zarządzenia. Nadmienić należy, 
że funkcjonująca w Jednostce Kontrola zarządcza nie posiada opisanych 
procedur oraz zdefiniowanych ryzyk w zakresie funkcjonującego 
budżetu w układzie zadaniowym, w szczególności wymogu nadzoru nad 
stopniem realizacji założonych celów oraz osiąganych wartości 
mierników na poszczególnych poziomach budżetu zadaniowego. 
Ponadto, analiza ryzyka powinna być dokonywana w obszarze zadań, 
podzadań oraz działań i ustalonych dla nich celów i mierników 
wynikających z realizowanego budżetu zadaniowego i planu 
finansowego Jednostki w układzie zadaniowym - BZCM. Szczegółowy 
opis funkcjonowania kontroli zarządczej w Inspektoracie zawarto 
w załączniku Nr 3 do arkusza ustaleń i załączono do akt kontroli. 

Ocena cząstkowa: Pozytywnie z uchybieniami ocenia się wprowadzone w Jednostce 
procedury dotyczące kontroli zarządczej.

Dochody oraz 
terminowość ich 
przekazywania:

Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27 sporządzonym na dzień 
31.12.2019r. zgodne były z zapisami konta 222 oraz konta 130-1. 
Kontroli poddano terminowość odprowadzania dochodów Skarbu 
Państwa, w myśl przepisów zawartych w §4 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa13 wykazanych 
we wspomnianym sprawozdaniu. Poddane kontroli dochody uzyskane 
przez WINB w Kielcach w okresie od 01.01.2019 
do 31.12.2019 r. należne Skarbowi Państwa przekazane zostały zgodnie 
z w/w przepisami.

Tabele dotyczące terminowości odprowadzania dochodów 

13 Dz.U. z 2018 r. poz. 2225.



należnych Skarbowi Państwa podpisane przez kontrolujących oraz 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz Głównego Księgowego załączono do akt kontroli.

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

Wykorzystanie 
samochodów 
służbowych 
i rozliczenie zużycia 
paliwa:

Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą Jednostka 
była w posiadaniu trzech pojazdów służbowych:
 Skoda Octavia o numerze rejestracyjnym TK 1208S, pojemności 

silnika: 1400, normy eksploatacyjnej: 6,8, pojemności zbiornika: 55 l, 
rodzaj paliwa: benzyna,

 Kia Sportage o numerze rejestracyjnym TK 2922K, pojemności 
silnika:1600, normy eksploatacyjnej: 8,2, pojemności zbiornika: 55 l, 
rodzaj paliwa: benzyna,

 Ford Connect o numerze rejestracyjnym TK 61100N, pojemności 
silnika: 1500, normy eksploatacyjnej: 7,5, pojemności zbiornika: 60 l, 
rodzaj paliwa: olej napędowy.
Skontrolowano karty drogowe pojazdów sporządzone za pierwsze 

półrocze 2019 r. dla wyżej opisanych pojazdów. Na podstawie kart 
drogowych pojazdów, dla każdego kontrolowanego samochodu, 
wykonano roczne zestawienie eksploatacji pojazdów służbowych 
za każdy miesiąc użytkowania. Porównanie kart drogowych z kartami 
eksploatacji nie wykazało żadnych różnic w zakresach, które należało 
rozliczyć w ujęciu miesięcznym. Uwag do sprawdzanych kart nie 
wniesiono. 

Na podstawie kart drogowych pojazdu, dla każdego 
kontrolowanego samochodu, wykonano tabelaryczne zestawienia 
miesięczne uwzględniające: przebieg, ilość zakupionego paliwa, ilość 
zużytego paliwa według normy, ilość faktycznie zużytego paliwa, 
oszczędności i przekroczenia zużycia paliwa ponad ustaloną normę. 

Szczegółowy opis korzystania z samochodów służbowych w WINB 
w Kielcach znajduje się w załączniku nr 6 do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie wykorzystania 
samochodów służbowych i rozliczenia paliwa.

Inwentaryzacja: Ostatnią pełną inwentaryzację składników majątkowych w WINB 
przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2018 r. Następny termin, 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przeprowadzenia pełnej 
inwentaryzacji planowany jest koniec roku 2022. 

Pouczenie: W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Inspektor 
o niedopuszczenie do powstania podobnych uchybień w przyszłej 
działalności w podległej Pani jednostce. W szczególności należy 
zadbać o:

1. terminowe przekazywanie sprawozdań na zasadach określonych 



w załączniku nr 38 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z regulaminem 
wewnętrznym i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

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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