
 
 

 

 
WOJEWODA LUBUSKI 

        Gorzów Wlkp., 30 listopada 2022 r.                                                   

 

Nasz znak: BF-VIII.431.11.2022.KCza 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Czapska 

Telefon: 95 7851683  

e-mail: katarzyna.czapska@lubuskie.uw.gov.pl 

 

 

            

Pan  

Grzegorz Garczyński 

Starosta Powiatu Krośnieńskiego 

 

do wiadomości:  

st. bryg. Andrzej Kaźmierak  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Krośnie Odrzańskim 

               

 

 

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej  

w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim oraz w Komendzie Powiatowej  

Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim1. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadania określonego w Programie inwestycyjnym pn. 

„Termomodernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie 

Odrzańskim” oraz „Termomodernizacja i remont budynku strażnicy wraz z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii”, realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. 

2. Okres objęty kontrolą: lata 2020-2021. 

3. Termin kontroli: czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 21 września 

do 18 listopada 2022 r., poza siedzibą jednostki kontrolowanej - kontrola zdalna2. 

4. Tryb kontroli: uproszczona. 

                                                           
1 art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 

poz. 224) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2022 r. poz. 1634). 
2 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

224). 
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5. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: Katarzyna Czapska – przewodnicząca zespołu 

kontrolnego, Anna Bylina – członek zespołu kontrolnego. 

6. W okresie objętym kontrolą Kierownikami Jednostek Kontrolowanych byli: 

- Pan Grzegorz Garczyński – Starosta Krośnieński,3 

- Pan st. bryg. Andrzej Kaźmierak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Krośnie Odrzańskim. 

 

II. OCENA OGÓLNA  

Działania Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim4 oraz Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim5 w zakresie prawidłowości wykorzystania 

i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania określonego 

w Programie inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim” oraz „Termomodernizacja i remont budynku 

strażnicy wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, oceniono pozytywnie.  

Oceny dokonano w oparciu o ustalenia stanu faktycznego dotyczącego:  

1. Prawidłowości dysponowania środkami przekazanymi z budżetu państwa na realizację 

zadań objętych Programami inwestycyjnymi. 

2. Stosowania procedur zawartych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zgodności wydatkowania środków z prawem powszechnie obowiązującym, przepisami 

wewnętrznymi, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w danej sprawie oraz  

z ustawą o rachunkowości. 

4. Realizacji rzeczowej zadania. 

5. Realizacji obowiązku informacyjnego oraz rozliczenia przedmiotowego zadania. 

 

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO 

Ad. 1 Prawidłowość dysponowania środkami przekazanymi z budżetu państwa  

na realizację zadań objętych Programami inwestycyjnymi. 

Stosownie do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r.  

w sprawie wydatków budżetu państwa , które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego6,  Wojewoda Lubuski udzielił Powiatowi Krośnieńskiemu dotację  celową  

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,  § 6410 – Dotacje celowe przekazane  

z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami, w wysokości 2 950 000,00 zł na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego określonego w załączniku nr 1 Wykaz planowanych wydatków 

budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do ww. 

Rozporządzenia pod pozycją 885 pn. „ Termomodernizacja obiektów Komendy 

Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim”.  

W ramach przedmiotowego zadania Wojewoda Lubuski w dniu 26 marca 2021 r. podpisał 

z Powiatem Krośnieńskim umowy ws. przekazania środków z budżetu państwa  

                                                           
3 Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2018 r. 
4 Zwanego dalej SP w Krośnie Odrz. 
5 Zwanej dalej KP PSP w Krośnie Odrzańskim lub KP PSP. 
6 Dz.U. z 2020 r. poz. 2422.  
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na dofinansowanie dwóch inwestycji realizowanych przez Komendę Powiatową PSP  

w Krośnie Odrzańskim, tj.: 

1. Umowa nr KPSP/Krosno/2021 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego określonego 

w Programie inwestycyjnym7 pn. „ Termomodernizacja Komendy Powiatowej PSP  

w Krośnie Odrzańskim” na kwotę: 1 637 207,00 zł. 

2. Umowa nr KPSP/Krosno -JRG Gubin /2021 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

określonego w Programie inwestycyjnym8 pn. „ Termomodernizacja i remont  budynku 

strażnicy wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” na kwotę: 1 312 793,00 zł. 

W umowach określono termin realizacji powyższych zadań na okres od 01.01.2021 r.  

do 31.12.2021 r. oraz nieprzekraczalny termin wykorzystania środków z dotacji do dnia 

30.11.2021 r. Szczegółowy opis,  zakres robót i wartość całkowita  zadań zostały określone 

w programach inwestycyjnych, które stanowiły załączniki do podpisanych umów.  

Dotacja z budżetu państwa była przekazywana na konto Powiatu Krośnieńskiego  

w transzach, każdorazowo po przedłożeniu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp.  wniosku o wypłatę dotacji wraz z dokumentacją finansowo – księgową 

potwierdzającą poniesienie danego wydatku. Szczegóły w tym zakresie zawarto  

w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1. Wnioskowanie o środki z budżetu państwa w roku 2021.    kwoty w zł                  

Lp. 
Nazwa 

zadania 
Numer wniosku 

Data 

wniosku 

Wnioskowan

a kwota 

Kwota 

zatwierdzona 

do wypłaty 

Data                   

dyspozycji 

przekazani

a środków 

1. 

Termomod

ernizacja 

Komendy 

Powiatow

ej Straży 

Pożarnej w 

Krośnie 

Odrzański

m 

FK.3021.21.2021 08.04.2021 15 990,00 15 990,00 16.04.2021 

FK.3021.39.2021 11.08.2021 5 945,00 5 945,00 17.08.2021 

FK.3021.42.2021 01.09.2021 79 285,00 79 285,00 02.09.2021 

FK.3021.49.2021 22.09.2021 202 523,07 202 523,07 23.09.2021 

FK.3021.56.2021 05.10.2021 5 945,00 5 945,00 07.10.2021 

FK.3021.61.2021 19.10.2021 372 813,84 372 813,84 21.10.2021 

FK.3021.64.2021/ 

korekta:PF.311.1.8

.2021.JW 

28.10.2021/ 

10.11.2021 
1 230,00 1 230,00 

10.11.2021 

FK.3021.65.2021 04.11.2021 163 672,45 163 672,45 

FK.3021.74.2021 18.11.2021 41 787,20 41 787,20 22.11.2021 

FK.3021.75.2021 26.11.2021 232 741,02 232 741,02 29.11.2021 

                                                        Suma: 1 121 932,58 1 121 932,58  

2. 

Termomod

ernizacja i 

remont 

budynku 

strażnicy 

wraz z 

zastosowa

niem 

odnawialn

ych źródeł 

energii 

FK.3021.21.2021 08.04.2021 15 375,00 15 375,00 16.04.2021 

FK.3021.33.2021 13.07.2021 48 007,02 48 007,02 15.07.2021 

FK.3021.39.2021 11.08.2021 165 587,41 165 587,41 17.08.2021 

FK.3021.49.2021 22.09.2021 392 796,23 392 796,23 23.09.2021 

FK.3021.56.2021 05.10.2021 13 761,24 13 761,24 07.10.2021 

FK.3021.61.2021 19.10.2021 210 955,34 210 955,34 21.10.2021 

FK.3021.64.2021/ 

korekta:PF.311.1.8

.2021.JW 

28.10.2021/ 

10.11.2021 2 584,38 2 584,38 
10.11.2021 

FK.3021.65.2021 04.11.2021 10 314,98 10 314,98 

SK 3020/6/2019 19.12.2019 96 297,83 96 297,83 20.12.2019 

                                                           
7 Program inwestycyjny z dn. 28.01.2021 r. (wartość całkowita zadania: 2 043 802,34 zł) wraz z 

aneksem nr 1 z dn. 21.12.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 10.05.2022 r. 
8 Program inwestycyjny z dn. 17.02.2021 r. (wartość całkowita zadania: 1 621 315,66 zł) wraz z 

aneksem nr 1 z dn. 21.12.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 10.05.2022 r. 
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Lp. 
Nazwa 

zadania 
Numer wniosku 

Data 

wniosku 

Wnioskowan

a kwota 

Kwota 

zatwierdzona 

do wypłaty 

Data                   

dyspozycji 

przekazani

a środków 

(JRG w 

Gubinie) 

FK.3021.74.2021 18.11.2021 44 378,40 44 378,40 22.11.2021 

FK.3021.75.2021 26.11.2021 277 361,84 277 361,84 29.11.2021 

                                                        Suma: 1 181 121,84 1 181 121,84   

                                              Łącznie środki BP: 2 303 054,42 2 303 054,42  

 

Przedmiotowe środki zostały prawidłowo wprowadzone do budżetu Powiatu 

Krośnieńskiego Uchwałami Zarządu Powiatu ws. zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok9.  

Dotacja w całości została przekazana przez Powiat na konto KP PSP w Krośnie 

Odrzańskim, która realizowała zadanie. Środki przekazywane były na bieżąco, w sposób 

umożliwiający pełną i terminową realizację zadań10.  Przekazane środki zostały ujęte  

w wyodrębnionej dla zadań ewidencji księgowej, tj.: 

- konto 130 - 01- …- 6050 - 01 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – obiekty 

strażnic,  

- konto 080 - 01 – Modernizacja budynków KP PSP, 

- konto 080 – 02 – Modernizacja JRG Gubin. 

Na podstawie przekazanych przez KP PSP w Krośnie Odrzańskim wydruków z ewidencji 

księgowej możliwe jest pełne zidentyfikowanie wydatków poniesionych na realizację 

zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową.   

Na realizację zadania wydatkowano w 2021 r. dotację z budżetu państwa w łącznej 

wysokości: 2 303 054,42 zł, tj. 78,07% przyznanej dotacji.  Wojewoda Lubuski przekazał 

przedmiotową dotację Powiatowi Krośnieńskiemu do wysokości wykonania. Kwota 

niewykorzystanych środków to: 646 945,58 zł. Jako przyczynę niewykorzystania przyznanej 

dotacji Jednostka kontrolowana wskazała niewykonanie w pełni zaplanowanych robót 

budowlanych z uwagi na trudności z dostawą materiałów budowlanych oraz trwającą 

pandemią Covid-19,  która ograniczyła dostępność pracowników z danej specjalizacji.  

Z uwagi na powyższe Jednostka dokonała inwentaryzacji zakresu prac i w dniu 10.05.2022 

r.  sporządziła aneksy nr 2 do Programów inwestycyjnych, w których wprowadziła 

odpowiednie  zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania i uaktualniła 

szacunkowy koszt poszczególnych inwestycji.  

Ad. 2 Stosowanie procedur zawartych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

W ramach realizacji inwestycji w latach 2020-2021 KP PSP w Krośnie Odrzańskim 

przeprowadziła osiem postępowań w trybie podstawowym na wybór wykonawców  

w zakresie robót budowlanych w następującym podziale na jednostki: siedem 

postępowań dla JRG w Gubinie oraz jedno postępowanie dla KP PSP w Krośnie 

Odrzańskim a także dwanaście postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Trzy postępowania z ogłoszonych w trybie podstawowym 

zakończyły się wyborem wykonawcy, natomiast pięć z nich ogłoszonych dla JRG  

w Gubinie zostało unieważnionych11. Zgodnie z przyjętą metodologią kontroli 

                                                           
9 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego nr 311/2021 z dnia 30.03.2021 r., Uchwała Zarządu 

Powiatu Krośnieńskiego nr 317/2021 z dnia 12.04.2021 r. 
10 Ustalono na podstawie ewidencji księgowej, konta:  133-1oraz 223-6  
11 Zawiadomienie z dnia 29.12.2020 r. o unieważnieniu postępowania na zadanie 

„Termomodernizacja i remont budynku strażnicy w Gubinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
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prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w ramach kontrolowanej 

inwestycji sprawdzono na jednym z postępowań w zakresie robót budowlanych  

o najwyższej wartości, tj. 1 585 700,00 zł pn. „Termomodernizacja Komendy Powiatowej PSP 

w Krośnie Odrzańskim”, które zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego. 

Dodatkowo sprawdzono jedno z postępowań na zadanie pn. „wykonanie instalacji 

zdalnego powiadamiania oraz sterowania bramami w JRG Gubin ” o wartości 68.454,42 

zł, które zrealizowano w 2021 r. jako zamówienie o wartości mniejszej niż określona w art. 2 

ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, tj. wyłączenia stosowania ustawy ze względu na wartość 

zamówienia. 

2.1 Wybór wykonawcy na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim” 

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania 

nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)12, w trybie przetargu 

nieograniczonego. Zamawiający ustalił, że najpierw dokona oceny ofert a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu13. Kryteriami wyboru ofert były 

cena oferty o  wadze 60% oraz okres gwarancji jakości o wadze 40%. Czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonane zostały przez Komendanta Powiatowego PSP oraz Starszego 

Inspektora zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. kwatermistrzowskich. Osoby 

biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust 2 ustawy PZP. 

Szacowanie wartości zamówienia dokonano na podstawie zbiorczego zestawienia 

kosztów (kosztorys uproszczony) w dniu 30.10.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia14 została opracowana zgodnie z zapisami ustawy PZP zawartymi w art. 36. 

Stosownie do art. 40 ustawy PZP postępowanie wszczęto zamieszczając ogłoszenie  

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych15, natomiast SIWZ została udostępniona 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Krośnie Odrzańskim16 w tym samym dniu17 oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie zamawiającego. Ogłoszenie zostało zmienione w zakresie 

ocieplenia stropodachu (modyfikacja SIWZ), a także terminu składania ofert. Zmiana 

                                                           
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Zawiadomienie z dnia 14.07.2021 r. i 29.07.2021 r., o 

unieważnieniu postępowania na zadanie „dostosowanie JRG PSP w Gubinie w zakresie instalacji 

fotowoltaicznej i systemu pomp ciepła” na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).  Zawiadomienie z dnia 

17.08.2021 r. i 31.08.2021 r. o unieważnieniu postępowania na zadanie „dostosowanie JRG PSP w 

Gubinie w zakresie instalacji fotowoltaicznej i systemu pomp ciepła” na podstawie art. 255 ust. 3. 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).   
12 Zwaną dalej ustawą PZP. 
13 Na podstawie art. 24aa ustawy PZP.  
14 Zwana dalej SIWZ. 
15 Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 617018-N-2020 w dniu 

27.11.2020 r.  
16 Zwany dalej BIP KP PSP.  
17 Miejsce publikacji SIWZ, link: 

https://bip.psp.powiatkrosnienski.pl/zamowienia_publiczne/11/1/TERMOMODERNIZACJA_KOMENDY

_POWIATOWEJ_PSP_W_KROSNIE_ODRZANSKIM/ 
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została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz stronie BIP KP PSP18.  

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.12.2020 r. do godz. 07:4519 złożono sześć 

ofert. W tym samym dniu Komenda Powiatowa PSP zamieściła na swojej stronie BIP 

informację z otwarcia ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę odpowiadającą wszystkim 

warunkom przedstawionym w ustawie PZP oraz SIWZ, z największą sumą uzyskanych 

punktów w ocenianych kryteriach tj. ofertę Przedsiębiorstwa JANK_BUD Janusz Kina ul. 

Szkolna 16, 66-415 Kłodawa o cenie ofertowej brutto w wysokości 1 585 700,00 zł i okresem 

gwarancji jakości na 60 miesięcy20. Z postępowania nie wykluczono wykonawców.  

Do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w dniu 28.12.2020 

r. wysłano wezwanie do uzupełnienia dokumentów, z którego Wykonawca w terminie  

i w pełni się wywiązał. Wynik postępowania ogłoszono 07.01.2021 r. udostępniając na 

stronie BIP KP PSP oraz przesyłając drogą elektroniczną do Wykonawców. Zamówienia 

udzielono 02.03.2021 r. wybranemu wykonawcy w formie umowy nr PT.2370.1.2021.TM  

na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót 

budowlanych oraz przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych21. 

Szczegółowy zakres termomodernizacji i remontu budynku określono w SIWZ, Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym i audycie energetycznym, harmonogramie rzeczowo-

finansowym oraz ofercie Wykonawcy. W umowie z Wykonawcą ustalono także termin 

realizacji zamówienia na 15.11.2021 r. oraz okres gwarancji i rękojmi. Przebieg 

postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzonego dnia 22.03.2021 r. 

W trakcie realizacji umowy KP PSP w związku z niedotrzymaniem warunków umowy 

nałożyła na wykonawcę karę za zwłokę w wykonaniu Etapu I przedmiotu umowy22. 

Przyczyną było przesunięcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej 

z powodu absencji pracowników wywołanej pandemią COVID-19, w wyniku, którego 

zaktualizowano harmonogram-rzeczowo-finansowy23. Jak wyjaśnił Pan Tomasz Michalski –

starszy inspektor w KP PSP(informacja e-mail z 16.11.2022 r.) „do dnia dzisiejszego 

wykonawca nie opłacił kary umownej. Wg opinii radcy prawnego karę umowną możemy 

naliczyć dopiero w dniu 1 stycznia 2023 r.” Opinia prawna znajduje się w aktach kontroli. 

Zespół Kontrolny zwraca uwagę na zapis znajdujący się w §6 umowy zawartej pomiędzy 

Powiatem Krośnieńskim a Wojewodą Lubuskim24, który stanowi, że w przypadku uzyskania 

przychodów związanych z realizacją zadania, w tym także kar umownych, Samorząd 

                                                           
18 Zmianę ogłoszono w dniu 11.12.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540540868-N-

2020 oraz w ty samym dniu na BIP KP PSP.  
19 Pierwotny termin ustalony był na 15.12.2020 do godz. 07:45, jednak w związku ze zmianą 

specyfikacji technicznej dot. ocieplenia stropodachu dokonano modyfikacji terminu składania 

ofert.  
20 Na podstawie informacji o wyniku postępowania z dnia 07.01.2021 r.   
21 Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2021 r. pod numerem 510424057-

N-2021.  
22 Nota obciążeniowa 2/2021 z dnia 08.11.2021 r. z tytułu niewykonania etapu I w terminie na 

podstawie §21 ust.1 pkt 1 umowy z wykonawcą, naliczona od 01.06.2021 r. do 16.06.2021 r. (za 16 

dni) w łącznej wysokości 3 200,00 zł.  
23 Pismo z dnia 17.06.2021 r. od wykonawcy do KP PSP w Krośnie Odrzańskim informujące o 

przesunięciu prac związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej.  
24 Umowa nr KPSP/Krosno/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie przekazania środków z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez KP PSP w Krośnie 

Odrzańskim określonego w programie inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim” zawarta pomiędzy Wojewodą 

Lubuskim a Powiatem Krośnieńskim. 
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zobowiązany jest do zwrotu dotacji, w wysokości proporcjonalnej do udziału dotacji w 

finansowaniu zadania, w terminie 7 dni od zrealizowania przychodu. Ustalono również, że  

w dniu 03.11.2021 r. zawarto aneks nr 125 do umowy na roboty zamienne na kwotę 

55 824,68 brutto. Zmniejszenie wartości umowy wynikało ze zmiany systemu ocieplenia z 

grubości 15 cm na 6 cm z wykorzystaniem istniejącego ocieplenia. Realizacja warunków 

umowy została potwierdzona protokołem końcowym odbioru robót wykonanych robót nr 

2/2022 z dnia 31.10.2022 r. Wykonawca dotrzymał warunków i terminu realizacji umowy, 

jak wyjaśnił Pan Tomasz Michalski – starszy inspektor w KP PSP (informacja e-mail z 

16.11.2022 r.) „Wykonawca firma JankBud wywiązała się ze zobowiązań umownych w 

terminie zgodnym z aneksem nr 7, tj. do dnia 31 października 2022 r.” 

Szczegółowy opis postępowania przetargowego znajduje się w aktach kontroli.  

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdził prawidłowość 

przeprowadzonego zamówienia publicznego.  

2.2 Wybór wykonawcy na zadanie pn. „wykonanie instalacji zdalnego powiadamiania 

oraz sterowania bramami w JRG Gubin ” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „wykonanie instalacji zdalnego 

powiadamiania oraz sterowania bramami w JRG Gubin” wszczęto na podstawie 

zapytania ofertowego nr PT.2370.9.2021.TM z dnia 24.06.2021 r., którego wartość jest 

mniejsza niż 130 000 złotych. Zgodnie z dokumentem do przeprowadzenia postępowania 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)26 w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1, tj. wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych. Szczegółowe 

procedury w przedmiotowym zakresie zostały określone w Regulaminie udzielania 

zamówień klasycznych, o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim27. Zgodnie z §5 ust. 1 

szacowania wartości zamówienia dokonała osoba zatrudniona na stanowisku ds. 

kwatermistrzowskich. Zgodnie z informacją uzyskaną od Pana Andrzeja Kaźmieraka 

Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim (e-mail z dnia 03.11.2022 r. ):” przed 

złożeniem stosownego wniosku o udzielenie zamówienia Kwatermistrz dokonuje 

szacowania wartości zamówienia poprzez strony internetowe, katalogi oraz rozmowy 

telefoniczne z potencjalnymi wykonawcami. W przypadku wykonania instalacji zdalnego 

powiadamiania oraz sterowania bramami w JRG PSP w Gubinie ustalono, że wartość 

zadania nie przekroczy kwoty 130 000 zł netto. W związku z czym dokonano zapytania 

ofertowego i skierowano je pocztą email do dwóch firm specjalizujących się  

w wykonywaniu systemów dedykowanych m.in. dla Straży Pożarnych”. W dniu 24.06.2021 

r. zapytanie ofertowe wysłano pocztą elektroniczną do dwóch potencjalnych 

Wykonawców. Termin na złożenie ofert wyznaczono na dzień 28.06.2021 r. do godziny 

8:00. Do dnia upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę. Kryterium oceny ofert 

                                                           
25 Aneks nr 1 do umowy nr PT.2370.1.2021.TM z dnia 02.03.2021 r. na wykonanie zadania 

pn.”Termomodernizacja Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim” zawarty w dniu 3.11.2021 

r. polegający na przyjęciu do realizacji robót zamiennych i pomniejszeniu wynagrodzenia. 
26 Zwana dalej ustawą PZP. 
27 Zarządzenie nr 1/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie 

Odrzańskim z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień 

klasycznych, o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim”, zwany dalej regulaminem udzielania zamówień 

klasycznych. 
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była najkorzystniejsza cena brutto przedmiotu zamówienia. Zgodnie z wnioskiem  

o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 10 000,00 zł netto a nieprzekraczającej kwoty 

określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP z dnia 29.06.2021 r. w wyniku dokonanego rozpoznania 

rynku wybrano firmę TERATECH Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska, ul. Rubinowa 6a, 66-

415 Kłodawa, opiewającą na kwotę 68.454,42 zł. W dniu 29.06.2021 r. KP PSP w Krośnie 

Odrzańskim podpisała z wybranym Wykonawcą umowę nr PT.2370.9.2021.TM.  

na wykonanie instalacji zdalnego powiadamiania oraz sterowania bramami w JRG Gubin. 

Zadanie podzielono na pięć etapów: wykonanie serwera telekomunikacyjnego, 

wykonanie systemu radiowęzłowego, wykonanie systemu monitoringu, wykonanie 

systemu wyświetlania alarmów, wykonanie systemu tunelowania VPN a termin 

zakończenia wykonania umowy ustalono na 30.11.2021 r. W umowie z Wykonawcą 

wskazano także karę umowną za opóźnienie w terminowym zakończeniu przedmiotu 

umowy oraz karę za opóźnienie w terminowym usunięciu wad dokumentacji określonych 

w protokole odbioru robót oraz ustalono okres gwarancji i rękojmi. Na podstawie 

protokołów odbioru wykonanych robót ustalono, że wykonawca instalacji zdalnego 

powiadamiania wywiązał się ze zobowiązań umownych w zakresie przedmiotu umowy, 

terminu oraz należnego wynagrodzenia. Pan Andrzej Kaźmierak Komendant Powiatowy 

PSP w Krośnie Odrzańskim (e-mail z dnia 03.11.2022 r. )wyjaśnił, że „Firma TERATECH 

wywiązała się ze zobowiązań umownych. Na wykonawcę nie została nałożona kara 

umowna(…) firma TERATECH wywiązał się ze zobowiązań umownych w terminie 

wskazanym w umowie, tj. 30.11.2021 r. oraz zamówienie zostało zrealizowane zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zapytaniu ofertowym.” Dokumenty,  

na podstawie których dokonano powyższych ustaleń znajdują się w aktach kontroli. 

Zespół Kontrolny potwierdził prawidłowość przeprowadzonego zamówienia z zapisami 

ustawy PZP oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w kontrolowanej 

jednostce.  

Ad. 3 Zgodność wydatkowania środków z prawem powszechnie obowiązującym, 

przepisami wewnętrznymi, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w danej sprawie 

oraz ustawą o rachunkowości. 

Zgodnie z przyjętą metodyką doboru próby do kontroli, sprawdzeniu poddano 100% 

wydatków poniesionych z budżetu państwa na podstawie dwóch umów zawartych przez 

KP PSP Krośnie Odrzańskim: na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej 

podstawie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Komendy 

Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim28 oraz na wykonanie instalacji zdalnego 

powiadamiania oraz sterowania bramami w JRG Gubin29. Szczegółowy wykaz 

sprawdzonych dokumentów znajduje się w aktach kontroli. 

Na podstawie dokonanej analizy ustalono, że:  

-  wszystkie wydatki zostały dokonane w ramach  zakresu i kwot zaplanowanych  

w Programach inwestycyjnych, 

-  wszystkie wydatki zostały dokonane zgodnie z wymogami wynikającymi  

z zawartych umów, 

- na każdym dowodzie księgowym zawarto zapis merytoryczny, że dany wydatek został 

poniesiony na podstawie umowy dotacji w ramach realizacji zadania pn. 

„Termomodernizacja Komendy Powiatowej PSP W Krośnie Odrzańskim”, 

                                                           
28 Umowa nr PT.2370.1.2021.TM z dn. 02.03.2021 r. z Przedsiębiorstwem JANK-BUD Janusz Kina. 
29 Umowa nr PT.2370.9.2021.TM z dn. 29.06.2021 r. z TERATECH Katarzyna Kwiatkowska - Cwojdzińska. 
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-  skontrolowane dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym  

i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty ze wskazaniem kwot, źródła 

finansowania, kont księgowych oraz podziałek klasyfikacji budżetowej przez upoważnione 

osoby, tj. Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim oraz Głównego 

Księgowego KP PSP w Krośnie Odrzańskim, 

-  wydatki zostały dokonane w trybach i na zasadach określonych w ustawie Pzp 

(szczegóły omówiono w pkt 2 niniejszego dokumentu), 

-  wykonanie poszczególnych robót budowlanych zostało potwierdzone  

w protokołach odbioru robót, 

- wszystkie zobowiązania wynikające z faktur zostały zapłacone w wymaganych 

terminach,  

-  wydatki zostały prawidłowo ujęte w wyodrębnionej dla zadania ewidencji księgowej  

z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, 

- przekazane kontrolującym dokumenty finansowo – księgowe były zgodne  

z dokumentacją przekazaną przez Jednostkę na etapie składania wniosków  

o wypłatę dotacji. 

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdziła 

prawidłowość rozliczenia dotacji z budżetu państwa na realizację przedmiotowego  

zadania.  

 

Ad. 4 Realizacja rzeczowa zadania  

Realizację rzeczową zadań wykonanych do końca 2021 r. w zakresie określonym  

w Programach inwestycyjnych potwierdzono na podstawie dokumentacji fotograficznej 

otrzymanej z Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim30.  

Udokumentowano na zdjęciach realizację inwestycji w zakresie termomodernizacji 

budynku KP PSP w Krośnie Odrzańskim, w tym: termomodernizacja dachów na budynku 

głównym i budynku warsztatowym, elewacja budynku głównego i budynku 

warsztatowego, remont pomieszczeń. Ponadto na zdjęciach udokumentowano także  

w ramach inwestycji w budynku strażnicy w Gubinie realizację termomodernizacji, w tym 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje stropodachów, remont klatki schodowej, 

remont zadaszenia wiaty. Ponadto na podstawie dokumentacji fotograficznej 

potwierdzono realizację montażu instalacji zdalnego powiadamiania oraz instalację 

fotowoltaiczną w JRG w Gubinie. Zespół Kontrolny potwierdził, że zakres wykonanych 

zadań jest zgodny z programem inwestycyjnym dla zadania pn. „Termomodernizacja 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim” oraz 

„Termomodernizacja i remont budynku strażnicy wraz z zastosowaniem odnawialnych 

źródeł energii” objętymi umowami na przekazanie środków z budżetu państwa.  

 

Ad.5 . Realizacja obowiązku informacyjnego oraz rozliczenia przedmiotowego zadania 

Realizację obowiązku informacyjnego oraz sprawozdawczego skontrolowano  

w zakresie zgodności z zapisami umów dotacji zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim  

a Powiatem Krośnieńskim. 

                                                           
30 Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli. 
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a) Obowiązek informacyjny31 został potwierdzony na podstawie dokumentacji 

fotograficznej32 otrzymanej od Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim. Ustalono, 

że na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim oraz na terenie JRG  

w Gubinie, tj. na terenie realizacji zadań zostały umieszczone tablice informujące  

o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa. Potwierdzono prawidłowość zawartych 

danych zgodnie z umowami na przekazanie środków z budżetu państwa.  

b) Obowiązek sprawozdawczy wynika z zapisów § 5 ust. 2 i 3 umów i obejmuje dwa 

rodzaje sprawozdań: 

- rozliczenie końcowe dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym33, 

- rozliczenie inwestycji na zasadach i w terminie określonym Rozporządzeniem Rady 

Ministrów34  

Rozliczenie końcowe dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym zostało przekazane przez 

Powiat Krośnieński do Wojewody Lubuskiego terminowo, tj. w dniu 01.12.2021 r.  oraz 

korekta w dniu 31.01.2022 r.  

Rozliczenie inwestycji dofinansowanej z dotacji z budżetu państwa udzielonej w roku 2021 

r. zostało przekazane do Wojewody Lubuskiego w dniu 18.02.2022 r., tj. po monicie 

wykonanym w dniu 14.02.2022 r. przez pracownika Wydziału Budżetu i Finansów 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego35. 

 

IV. WNIOSKI  

Działalność Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim oraz Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w kontrolowanym zakresie została 

oceniona pozytywnie.  

Środki otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania 

określonego w Programie inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim” oraz „Termomodernizacja i remont 

budynku strażnicy wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, realizowane przez 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, zostały 

wykorzystane i rozliczone prawidłowo. 

Jednocześnie informuję, że Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie 

wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli36 . 

 

                                                           
31 Na podstawie art. 35a ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty (...). 
32 Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli. 
33 § 5 ust. 2 umowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 
34 § 5 ust. 3 umowy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. nr 238 

poz.1579).  
35 Powiat Krośnieński zobowiązany był przekazać rozliczenie inwestycji w terminie do 60 dni od dnia, 

w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji – ostatnia 

płatność została dokonana w dn. 30.11.2021 r.  
36 art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

224). 

WOJEWODA LUBUSKI 

              Władysław Dajczak  


