
1

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 28-12-2021

Znak: BiZK.II.431.3.2021

Pan 

Paweł Bryła

Prezes Wojewódzkiego Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Kielcach

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Ratownictwo 
Wodne 2020” - projekt dofinansowany w 2020 roku w ramach wsparcia 
realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego oraz 
ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji 
ww. zadania. 

Okres objęty 
kontrolą:

Od 7 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zespół 
kontrolerów:

Anna Osuch- Bania – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego - przewodnicząca zespołu kontrolnego, 
upoważnienie do kontroli 811/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.
Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego- 
upoważnienie do kontroli 812/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

16 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna
do 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 51 ust 
2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
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przeprowadzenia
kontroli:

rządowej1.
Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami 
art. 52 ust 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Ocena stanu 
faktycznego 
wynikająca 
z ustaleń kontroli:

Pozytywnie ocenia się wykorzystanie dotacji celowej udzielonej przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Ratownictwo 
Wodne 2020” - projekt dofinansowany w 2020 roku w ramach 
wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa 
wodnego. 

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwana dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej

W roku 2020 Wojewoda Świętokrzyski przeznaczył środki finansowe 
w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla 
organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 tejże ustawy, na dofinansowanie projektów zgłoszonych przez 
organizacje/podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie 
zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie 
województwa świętokrzyskiego w 2020 roku.

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę w dniu 18 maja 2020 roku 
otwartego konkursu ofert, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła jedna 
oferta od podmiotu uprawnionego, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 t.j.). 

Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 60/2020 w dniu 16 
czerwca 2020 roku została powołana Komisja, która w dniach 22 czerwca 
i 1 lipca 2020 r. na posiedzeniach Komisji Konkursowej ds. opiniowania, 
oceny i wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na 
terenie województwa świętokrzyskiego w 2020 roku przez organizacje 
pozarządowe realizujące ww. zadania pozytywnie rozpatrzyła ofertę 
Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Kielcach. Organizacji przyznano dofinansowanie w wysokości 60 000 
zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W dniu 7 lipca 2020 r. podpisano umowę nr 1/RW/2020 
pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Wojewódzkim Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Kielcach w sprawie 
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powierzenia zadania oraz ustalenia wzajemnych praw i obowiązków 
w ramach realizacji w 2020 roku zadania publicznego z zakresu 
ratownictwa wodnego pod tytułem „Ratownictwo Wodne 2020”. 
Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie wykonania projektu pn. 
„Ratownictwo Wodne 2020”. Całkowity koszt zadania stanowił kwotę 
75.000,00 zł. Środki w wysokości 60.000,00 zł zabezpieczono 
w budżecie Wojewody, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego 
i wodnego, w tym: § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 
32.800,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100) 
oraz § 6230 - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
kwota 27.200,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 
złotych 00/100). Pozostała kwota całkowitego kosztu zadania 
w wysokości 15.000,00 zł to wkład własny Wojewódzkiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach, który wynosił 
20,00% całkowitego kosztu zadania, co było zgodne z zasadami 
przyznania dotacji wynikającymi z ogłoszenia konkursowego. Pismem 
z dnia 21 grudnia 2020 roku Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe zwróciło się z prośbą o możliwość przesunięcia środków 
z oszczędności projektowych z działania nr 3, dot. pkt. I.3.2 (wynajem 
basenu) w wysokości 1.220,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 
dwadzieścia złotych 00/100) celem dokonania zakupu sprzętu 
ratowniczego – pasów ratowniczych typu Węgorz. Po dokonanej analizie 
zasadności proponowanych zmian w projekcie, zgodności z założeniami 
konkursu oraz racjonalności ponoszonych wydatków wyrażono zgodę na 
przesunięcie środków.
Rozliczenie przyznanej dotacji dokonane zostało na podstawie 
sprawozdania z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według 
wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach na 
realizację zadania w 2020 r. wydatkowało kwotę 75.300,36 zł. Powyższe 
potwierdza ewidencja konta 972-01 Zużycie materiałów, 972-02 Usługi 
obce i 972-04 Wynagrodzenia i narzuty za okres sprawozdawczy 
01.01.2020-31.12.2020. Suma wydatków poniesionych z dotacji wynosiła 
60.000,00 zł. Wydatkowane środki własne Stowarzyszenia wynosiły 
15.300,36 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 75.300,36 zł.
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Na powyższą okoliczność sporządzono tabelaryczne zestawienie 
skontrolowanych dokumentów, które załączono do akt kontroli. Wybrane 
do kontroli dowody finansowo-księgowe ujęte zostały w prowadzonej 
w Jednostce ewidencji księgowej i uregulowane były w pełnej wysokości. 

Sprawozdanie końcowe z otrzymanej dotacji i realizacji Umowy 
przekazano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 
27 stycznia 2021 r. 

Otrzymane w ramach projektu środki w wysokości 60.000,00 zł zostały 
wydatkowane zgodnie z wnioskiem i rozliczone złożonym 
sprawozdaniem z wykonania wydatków, na:

- zapewniona została gotowość do podjęcia działań ratowniczych, 
- pełniony był nadzór, patrolowanie i kontrola na akwenach wodnych 
województwa świętokrzyskiego, na następujących zbiornikach: Zalew 
„Antoniówka” Radoszyce, Zalew „Sielpia” Sielpia Wielka, Zalew 
„Rejów” Skarżysko-Kamienna, Zalew „Piachy” Starachowice, Zalew 
„Wilków” Bodzentyn, Zalew „Brody Iłżeckie”, Zalew „Andrzejówka” 
Chmielnik, Zalew w Morawicy, Strawczynie oraz na Zalewie w Chańczy,

- został zakupiony silnik zaburtowy TOHATSU MFS50A do łodzi 
motorowej, 

- w ramach prowadzenia działań ratowniczych na kąpieliskach 
prowadzona była szeroko pojęta profilaktyka na temat bezpieczeństwa 
osób przebywających nad wodą przez ratowników WWOPR,

- doposażone zostały torby ratownictwa medycznego - R1 w niezbędne 
materiały medyczne,

- zostały zakupione kamizelki asekuracyjne,

- przeprowadzone zostało szkolenie ratowników wodnych dla 10 osób 
z tego 90% zaliczyło egzamin z wynikiem pozytywnym,

- po przeprowadzonym szkoleniu, 15 osób uzyskało patent sterownika 
motorowodnego. Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych 
instruktorów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 
realizacji programu MSW i PZMiNW,

- do zwiększonego użytkowania w sezonie letnim przez Grupę Szybkiego 
Reagowania przygotowany został specjalistyczny sprzęt ratowniczy:

a. Samochód terenowy Nissan Terrano 2.7. TDI 4x4,

b. Ponton ratowniczy z osprzętem i silnikiem Mercury 15 KM,

c. Łódź motorowa z silnikiem DAIHATSU 30km,

- prowadzona była konserwacja i naprawa ww. sprzętu pływającego 
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z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Sabat

Dyrektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego

Pouczenie:

(wymieniono osprzęt na łodzi patrolowej), jak i pojazdów 
samochodowych, (doposażono samochód marki Nissan w dodatkowy 
panel oświetleniowy, zakupiono hak holowniczy do Kia Sportage),

- zakupiono oleje i płyny do silnika Mercury F40 oraz paliwo niezbędne 
do samochodów patrolujących i kontrolujących kąpieliska na obszarze 
województwa świętokrzyskiego,

- przygotowane zostało sprawozdanie dotyczące analizy wypadków 
utonięć na akwenach i obszarach wodnych w województwie 
świętokrzyskim.

Analiza wybranych dowodów źródłowych nie wykazała 
nieprawidłowości.

Reasumując powyższe ustalenia, informuję, że w myśl przepisów 
zawartych w art. 52 ust 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo przedstawienia do 
niego stanowiska; nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli. 
Ewentualne zastrzeżenia należy wnieść za pośrednictwem platformy 
e-PUAP lub na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach
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