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Marek Chrapek
Świętokrzyski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Kielcach w ramach programu inwestycji pn.: „Termoizolacja ścian zewnętrznych 
budynku administracyjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A” została przeprowadzona w dniach 10-11.06.2021 r. w siedzibie 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 21A przez 
zespół kontrolny w składzie:
1. Renata Zbróg – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przewodniczący Zespołu Kontrolującego,
2. Wiesława Tomaszewska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego,
3. Ewa Kamińska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 266/2021, 268/2021 oraz 
269/2021 
z dnia 31.05.2021 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury i Rozwoju.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Kontrola problemowa miała na celu sprawdzenie wywiązania się Beneficjenta z przyjętych obowiązków 
i obejmowała następujące elementy:
1. Kontrolę wywiązania się Beneficjenta z realizacji postanowień Programu inwestycji 

zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
2. Kontrolę w zakresie rzeczowej realizacji zadania, wydatkowania środków z budżetu państwa 

zgodnie z przeznaczeniem i terminowości realizacji zadania oraz przestrzegania przepisów ustawy 
pzp

3. Kontrolę przestrzegania przez Beneficjenta aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli:
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.),
 Ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238 poz. 1579).
Kontrolą objęto rok 2020.



Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.   
          
Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli 

dokumenty, kontrolę fizyczną realizacji inwestycji oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną 
wykonaną w miejscu zrealizowanego zadania. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że 24.06.2020r. na przedmiotowe zadanie został 
przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego program inwestycji pn. „Termoizolacja ścian 
zewnętrznych budynku administracyjno – biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 21a”,  na kwotę 308 919,00 zł  i terminem realizacji  IX 
2020 – XI 2020 r.
W dniu 02.09.2020r  na ww. zadanie została przedłożona do ŚUW aktualizacja programu inwestycji, 
która została zaakceptowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 03.09.2020 r. W przedmiotowym 
programie wartość zadania uległa zmianie na kwotę 250 919,00 zł, nie zmienił się natomiast termin 
realizacji. 
W dniu 06.11.2020 r. wpłynęła kolejna aktualizacja programu inwestycji na ww. zadanie, która została 
zaakceptowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 10.11.2020r. W  programie wartość zadania 
uległa zmianie na kwotę 178 713,00 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych) i zmienił się również termin 
realizacji zadania na XI 2020r – XII 2020r .
Całkowity koszt inwestycji zgodnie z Programem inwestycji z dnia 10 listopada 2020 r. wynosił 
178.712,87 zł. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu państwa.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.3111.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku ustalającą 
budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok dokonano podziału wydatków budżetowych. W planie 
wydatków i dochodów budżetowych na rok 2020 w części 85/26 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 
rozdziale 01032 - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach1 zaplanowano środki w wysokości 151.000,00 zł. Decyzją 
Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.3.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. dokonano zmiany przeznaczenia 
wydatków majątkowych na realizację inwestycji.
Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.340.2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmian 
w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok zwiększono plan wydatków budżetowych dla 
 WIORiN w dziale 010, rozdziale 01032 i przyznano środki w kwocie 57.919,00 zł. Decyzją Wojewody 
Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.490.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 
Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok zwiększono plan wydatków budżetowych dla Jednostki w dziale 
010, rozdziale 01032 i  przyznano środki w kwocie 42.000,00 zł. Łączna kwota 250.919,00 zł została 
przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego.
Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.927.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
zmian 
w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok zmniejszono plan wydatków budżetowych 
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach w dziale 010, rozdziale 01032 
o kwotę 42.206,00 zł. Po zmianie planu wydatków na realizacje inwestycji korektą Decyzji 
nr FN.I.3111.340.2020 przyznano kwotę 15.713,00 zł.

1 Zwany dalej: WIORiN lub Jednostka.



Na realizację powyższego zadania inwestycyjnego przeznaczono ostatecznie kwotę 208.713,00 zł. 
Wojewoda Świętokrzyski pismem znak Nr FN.I.3112.6.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku wyraził 
zgodę na zmianę przeznaczenia wydatków majątkowych ujętych w planie finansowym, i przeznaczenie 
kwoty 30.000,00 zł (dział 010 rozdział 01032 §6050) na realizację zadania „ Przebudowa ogrodzenia 
posesji WIORiN w Kielcach” . Łączna kwota na wykonanie zadania: „Termoizolacja ścian zewnętrznych 
budynku administracyjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 
Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A”, po zmianach, wynosiła 178.713,00 zł. (w zaokrągleniu do 
pełnych złotych)

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji 
wyniosła 178.712,87 zł. Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi 
bankowe. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,13 zł. zwrócono na rachunek Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2020 r. 

Wydatki w 2020 roku na przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostały poniesione w dziale 010, rozdziale 
01032 § 6050:

Środki 
planowane na 
inwestycję z 

budżetu 
Wojewody  (w 

zł)

Środki 
przekazane 

do 
WIORiN

(w zł)

Numer 
faktury

Data 
wystawienia 

faktury

Wartość 
faktury (w zł)

Środki z 
Budżetu 
Państwa 
100%( w 

zł)

Data zapłaty
Potwierdzenie 

płatności

01.12.2020 02.12.2020 31.016,49 31.016,49 10.12.2020
WB nr 191 z 

dnia 10.12.2020

02.12.2020 21.12.2020 11.193,58 11.193,58 23.12.2020
WB nr 200 z 
dnia 23.12.2020

2/BUD/12/2020 29.12.2020 3.000,00 3.000,00 30.12.2020

178 713,00 zł 178 713,00 

02.12.2020 16.12.2020 133.502,80 133.502,80 30.12.2020
WB nr 202 z 

dnia 30.12.2020

Razem wydatkowano
 178 712,87 zł

Różnica 0,13 zł

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przekazane  środki z budżetu państwa zostały 
wykorzystane w 100%. Niniejsza weryfikacja pod względem rachunkowym potwierdza prawidłowość 
rozliczenia inwestycji. Środki wydatkowano w terminie i zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo-
księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób 
prawidłowy. Jednostka przedstawiła do kontroli kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń - 
grudzień 2020 r. o numerach: 011-01032-1 (środki trwałe – Budynki i lokale), 130-1-1-01032-0650 (r-ki 



bieżące, zgodnie z klasyfikacją budżetową i budżetem zadaniowym 21.1.3.2 i 21.1.3.3) oraz konto 
080-01032-01 (środki trwałe w budowie – inwestycje, zgodnie z klasyfikacją budżetową i budżetem 
zadaniowym 21.1.3.2 i 21.1.3.3). Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno - 
rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji 
budżetowej, również w układzie zadaniowym.
Potwierdzenie przejęcia środka trwałego stanowi dokument Przyjęcie środka trwałego OT Ś.T. 1/2020 z 
dnia 01.01.2021 r. Łączna wartość środka trwałego, wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji 
została oszacowana na kwotę 178 712,87 zł.

W zakresie rzeczowej realizacji projektu ustalono, że w ramach kontrolowanego zadania podpisano 
4 umowy:

1. Umowa – ( bez numeru) z dnia 27.10.2020 r. na prace montażowe związane z termomodernizacją 
budynku – na kwotę 133 502,80 zł - I zadanie w ramach  postępowania przetargowego; 
Wykonawcą umowy było Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „RAKSO” Jacek 
Gaj, 
ul. B. Chrobrego 59, 25-607 Kielce
Protokół odbioru końcowego do ww. umowy  sporządzony został w dniu 14.12.2020 r.  
i potwierdza wykonanie zakresu robót w terminie zgodnym z zapisami umowy. 

2. Umowa (bez numeru)   z dn. 27.10.2020 r. na prace  montażowe związane z ociepleniem ścian 
piwnic – na kwotę 31 016,49 zł - II zadanie w ramach  postępowania przetargowego; 
Wykonawcą umowy był Zakład Remontowo Budowlany BUDO-TERM Jarosław Wawrzyniec, 
ul. Kościuszki 50b, 28-130 Stopnica.  Protokół odbioru końcowego do ww. umowy  sporządzony 
został w dniu 25.11.2020r i potwierdza wykonanie zakresu robót w terminie zgodnym z zapisami 
umowy. 

3. Umowa ( bez numeru)  z dnia 10.11.2020 r. – wykonanie  montażu i demontażu opaski wokół 
budynku – na kwotę 11 193,58 zł,  z terminem realizacji do 26.11.2020r. Wykonawcą umowy był 
Zakład Remontowo Budowlany BUDO-TERM Jarosław Wawrzyniec, ul. Kościuszki 50b, 
28-130 Stopnica.
Do ww. umowy sporządzono w dniu 25.11.2020 r. aneks, w którym, z uwagi na kwarantannę 
pracowników, przedłużono termin realizacji zadania do 15.12.2020 r. Protokół odbioru 
końcowego do ww. umowy sporządzony został w dniu 17.12.2020 r. i potwierdza wykonanie 
zakresu robót w terminie zgodnym z zapisami zawartymi w aneksie. 

4. Umowa (bez numeru) z dn. 27.10.2020 r. – na świadczenie usług w zakresie nadzoru 
Inwestorskiego na zadanie pn. „Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku administracyjno –
 biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 
ul. Wapiennikowa 21a”  – na kwotę  3 000,00 zł. Wykonawcą umowy było Przedsiębiorstwo 
Obsługi Inwestycji OBBUD Andrzej Kuleta, ul. Barwinek 15/60 , 25-150 Kielce  

Inwestycja nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zgodnie  z art.29 ust 4 pkt 1c  
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
zgłoszenia,  wykonywanie robót budowlanych polegających na  przebudowie (…)  polegającej na 
dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m”, co zostało potwierdzone oświadczeniem 
Dyrektora  WIORiN.



Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza również Protokół oględzin z dnia 11.06.2021 r. 
spisany podczas wizji lokalnej obiektu oraz załączona do protokołu dokumentacja fotograficzna.

W ramach realizacji inwestycji pn. „Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku administracyjno –
biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 
21a”, Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach (WIORiN) 
przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania inwestycyjnego było prowadzone 
dwukrotnie. 

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w dniu 10.09.2020 r., a następnie 
unieważnione w dniu 25.09.2020 r. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (nr 510186043-N-2020) zamieszczonym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych (BZP), jako podstawę prawną unieważnienia wskazano art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 
PZP, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – wystąpił błąd w opisie przedmiotu 
zamówienia.

W drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia, przedmiot zamówienia, miejsce jego realizacji oraz 
zakres został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz w dokumentacji technicznej, obejmującej specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz 
przedmiar robót. 

Wartość zamówienia została oszacowana w dniu 28.09.2020 r. na kwotę 203 999,19 zł (netto), co 
stanowiło równowartość 47 782,82 euro, w tym: 

 zadanie nr 1: obejmujące termoizolację ścian zewnętrznych budynku administracyjno-biurowego  
WIORiN – kwota 169 852,85 zł, co stanowiło 39 784,71 euro, 

 zadanie nr 2: obejmujące ocieplenie ścian piwnic budynku WIORiN – kwota 34 146,34 zł, co 
stanowiło 7 998,11 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 28.09.2020 r. w BZP (nr 590322-N-2020) na 
stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Na stronie 
internetowej została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 
Do przeprowadzenia postępowania kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową. 

W postępowaniu złożono sześć ofert na zadanie nr 1 oraz cztery oferty na zadanie nr 2. W toku badania 
i oceny ofert, nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej 
oferty: cena – 60%, termin realizacji – 30% oraz okres udzielonej gwarancji – 10%:

 dla zadania nr 1 - wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowo-Handlowe „RAKSO” Jacek Gaj, 

 dla zadania nr 2 - wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Remontowo 
Budowlany BUDO-TERM Jarosław Wawrzyniec.



Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane oferentom drogą mailową w dniu 
21.10.2020 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, a w dniu 30.10.2020 r. w BZP 
opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr 510214833-N-2020).

W dniu 27.10.2020 r. zostały podpisane dwie umowy, znak: WAD.272.13.2020, na wykonanie:

 termoizolacji ścian zewnętrznych budynku WIORiN (zadanie nr 1), w której termin wykonania 
robót ustalono na 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz wynagrodzenie 
ryczałtowe 
w wysokości 133.502,80 zł,

 ocieplenia ścian piwnic budynku WIORiN (zadanie nr 2), w której termin wykonania robót 
ustalono na 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości 31.016,49 zł.

W toku kontroli ustalono ponadto, że w celu realizacji zadania inwestycyjnego, Zamawiający udzielił 
zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na wykonanie opaski wokół budynku 
WIORiN. Postępowania te nie były objęte niniejszym badaniem kontrolnym w zakresie zgodności 
z przepisani ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie objętym kontrolą, Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy pzp.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień 
w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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
Robert Wzorek

Dyrektor
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

          (podpis kierownika komórki do spraw kontroli)
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