
 
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

 

Gorzów Wlkp., 01 marca 2022 r. 

WOJEWODA LUBUSKI  

  

Nasz znak: BF-VIII.431.15.2021.PFlu 

Sprawę prowadzi: Paweł Flügel 

Telefon: 95 7851685 

e-mail:pawel.flugel@lubuskie.uw.gov.pl 

 

 

Pani 

Anna Roskwitalska 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Nowej Soli     

 

SPRAWOZDANIE 

z kontroli przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli  

(ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól)1 zwanej dalej w skrócie PSSE w Nowej Soli. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych z budżetu 

państwa w 2020 r. przeznaczonych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem 

zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2, zwanej „COVID-19”, na podstawie 

decyzji:  

- Wojewody Lubuskiego, znak: 85/08.4143.6.3.2020.WOJ z dnia 22.10.2020 r., z 

przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Inspekcji Sanitarnej, w związku 

ze zwiększoną liczbą obowiązków spowodowaną epidemią SARS-CoV-2 zwaną dalej 

decyzją WL, 

- Ministra Finansów, znak: MF/FS1.4143.3.402.2020.MF.5051 z dnia 28.10.2020 r.,  

z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwaną dalej decyzją MF. 

2. Okres objęty kontrolą: wydatki poniesione w 2020 r. w ramach środków przyznanych na 

podstawie decyzji WL i MF. 

3. Termin kontroli: czynności kontrolne prowadzone były w dniach od 10 grudnia 2021 r. do 

25 lutego 2022 r., poza siedzibą PSSE - kontrola zdalna2. 

4. Tryb kontroli: uproszczona. 

5. Kontrolę przeprowadził Pan Paweł Flügel, pracownik Wydziału Budżetu i Finansów 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie upoważnienia 

udzielonego przez Wojewodę Lubuskiego nr 305/2021 z dnia 09.12.2021r. 

                                                           
1 art. 175 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305), w związku  

z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224). 
2 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224). 
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6. W trakcie kontroli oraz w okresie objętym kontrolą Kierownikiem Jednostki Kontrolowanej 

była Pani Anna Roskwitalska pełniąca funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowej Soli3. 

II. OCENA OGÓLNA KONTROLI 

Działania PSSE w Nowej Soli, w zakresie wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych z 

budżetu państwa w 2020 r. przeznaczonych na finansowanie zadań związanych ze 

zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 

zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2, zwanej „COVID-

19”, oceniono pozytywnie. 

Oceny dokonano w oparciu o szczegółowe ustalenia kontroli dotyczące: 

1. Prawidłowości ujęcia w planie finansowym PSSE na rok 2020 zmian wynikających  

z przyznanych środków na podstawie decyzji WL i decyzji MF. 

2. Wykorzystania przyznanych środków - % wykonania, wysokość niewykorzystanych 

środków i terminowość przekazania niewykorzystanych środków w zakresie decyzji WL i MF. 

3. Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków otrzymanych w 2020 r. na podstawie 

decyzji WL i MF. 

4. Terminowości przekazania rocznego sprawozdania Rb-28 za 2020 rok oraz Rb-70 za IV 

kwartał 2020 roku.  

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO 

W okresie objętym kontrolą PSSE w Nowej Soli działała na podstawie nadanego 

zarządzeniem Wojewody Lubuskiego4 Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Nowej Soli. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania 

poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w okresie 

objętym kontrolą określa regulamin organizacyjny PSSE w Nowej Soli, wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora PSSE5. Ponadto w okresie objętym kontrolą w PSSE obowiązywały 

zasady (polityki) rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora PSSE nr 93/2016 z 

dnia 15 czerwca 2016 r. (aktualizacja wprowadzona zarządzeniem Dyrektora PSSE nr 

107/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.) oraz regulamin udzielania zamówień publicznych o 

wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000,00 Euro w PSSE w wprowadzony zarządzeniem nr 

58/2017 Dyrektora PSSE z dnia 20 października 2020 r. Ponadto jak ustalono w okresie 

objętym kontrolą funkcję Głównego Księgowego PSSE pełniła Pani Elżbieta Janeczek, a 

podczas kontroli funkcję tę sprawowała Pani Marzena Rudnik, która w trakcie trwania 

kontroli udzielała informacji i wyjaśnień. 

1. Prawidłowość ujęcia w planie finansowym PSSE w Nowej Soli na rok 2020 zmian 

wynikających z przyznanych środków na podstawie decyzji WL i MF. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że PSSE w Nowej Soli dokonała 

zmian w planie finansowym zgodnie z: 

 decyzją WL przekazaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Gorzowie Wlkp.6 pismem nr GK.3120.11.2020 z dnia 22.10.2020 r. zwiększającej wydatki 

                                                           
3 Akt powołania nr OA.2120.8.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. podpisany przez Starostę 

Nowosolskiego. 
4 Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu PSSE. 
5 Zarządzenie nr 117 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 

PSSE. 
6 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. zwana w skrócie WSSE. 
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PSSE w Nowej Soli na kwotę 10 000,00 zł zgodnie z uprzednio złożonym wnioskiem PSSE nr 

10 z dnia 22.10.2020 r., według następującej szczegółowości: 

- w paragrafie 4000 na kwotę10 000,00 zł, 

 Decyzją MF przekazaną przez WSSE pismem nr GK.3120.11.2020 z dnia 02.11.2020 r. 

zwiększającej wydatki PSSE w Nowej Soli na kwotę 52 053,00 zł zgodnie z uprzednio 

złożonym wnioskiem PSSE nr 9 z dnia 29.09.2020 r. według następującej szczegółowości:, 

- w paragrafie 4010 na kwotę 43 705,00 zł, 

- w paragrafie 4110 na kwotę 7 474,00 zł, 

- w paragrafie 4120 na kwotę 874,00 zł. 

2. Wykorzystanie przyznanych środków - % wykonania, wysokość niewykorzystanych 

środków i terminowość przekazania niewykorzystanych środków w zakresie decyzji WL i MF. 

Na podstawie zebranego materiału kontrolujący ustalił, że środki finansowe zwiększające 

wydatki przyznane: 

- decyzją WL w wysokości 10 000,00 zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości,  

- przyznane decyzją MF w wysokości 52 053,00 zł zostały wykorzystane w paragrafie 4010 i 

4110 w pełnej wysokości, natomiast w paragrafie 4120 wykorzystano środki w wysokości 

741,17 zł tj. w 84,80% otrzymanych środków. Kwota niewykorzystanych środków wyniosła 

132,83 zł. W informacji otrzymanej od Pani Marzeny Rudnik Głównej Księgowej PSSE w 

Nowej Soli czytamy, że „ (…) środki otrzymane w związku z decyzją  nr 

MF/FS1.4143.3.402.2020.MF.5051 z dnia 28.10.2020r. (pismo WSSE GK.3120.05.2020 z dnia 

02.11.2020r.) w zakresie par. 4120 stanowiły kwotę 874,00 zł. Na wypłatę nadgodzin za m-c 

09/2020 i 10/2020 wydatkowano kwotę 741,17 zł. Różnicę w wysokości 132,83 zł 

wydatkowano w następnych miesiącach w ramach kolejno przyznanych środków na 

wypłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników 

pomniejszonych o tę kwotę. Otrzymane środki na ten cel zostały rozliczone w pełnej 

wysokości na koniec roku (konto księgowe FP w tym zakresie zostało zbilansowane).” 

Kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienia za wystarczające i odstępuje od 

formułowania zaleceń w tym zakresie. 

3. Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków otrzymanych w 2020 r. na podstawie 

decyzji WL i MF. 

3.1. Decyzja Wojewody Lubuskiego nr 85/08.4143.6.3.2020.WOJ z dnia 22.10.2020 r. 

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono 100% wydatków poniesionych ze środków 

otrzymanych ww. decyzją dokonując następujących ustaleń: 

a) do rozliczenia wydatków w ramach otrzymanych środków zostały przez PSSE w Nowej 

Soli włączone wydatki poniesione w listopadzie 2020 r.; 

b) wydatki w ramach przyznanych środków  zostały poniesione według następującej 

szczegółowości: 

- w paragrafie 4260 – Zakup energii w wysokości 1 747,94. Wydatki w tym paragrafie były 

w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wydatków na 

energię elektryczną. Energia elektryczna była dostarczana i rozliczana na podstawie 

zawartej umowy o przyłączenie do sieci nr 238/08/DZ z dnia 20 maja 2008 r. z ENEA 

Operator Sp. z o.o. 

- w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 7 529,61 zł. Wydatki w tym 

paragrafie były w całości przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów związanych  
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z usługami pocztowymi. Zamówienie na usługi pocztowe realizowane było na podstawie 

umowy zawartej z Pocztą Polską S.A.7 jako operatorem wyznaczonym8, 

- w paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na łączną kwotę 

722,45 zł zostały w całości poniesione na wydatki związane z opłatą za usługi 

telekomunikacyjne na podstawie zawartych umów z XXXXX  XXXX XXX XXXXXX9 

Wszystkie poniesione wydatki w ramach otrzymanych środków zostały poniesione zgodnie 

ze złożonym wnioskiem przez PSSE w Nowej Soli; 

c) zapłaty za zakupione materiały i wykonane usługi dokonano w terminach 

wymagalnych, na rachunki bankowe wskazane na fakturach lub umowach; 

d) rachunki, faktury zostały prawidłowo zadekretowane, opisane i zatwierdzone do 

wypłaty przez uprawnione osoby. 

Środki otrzymane na podstawie decyzji WL zostały wydatkowane i rozliczone prawidłowo 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zostały przeznaczone na 

pokrycie zwiększonych wydatków, na które PSSE wskazywał w złożonym wniosku,  

wynikających z dodatkowych obowiązków spowodowanych epidemią SARS-CoV-2. 

3.2. Decyzja Ministra Finansów, znak: MF/FS1.4143.3.402.2020.MF.5051 z dnia 28.10.2020 r. 

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono wydatki rozliczone w ramach środków 

finansowych otrzymanych ww. decyzją tj. poniesionych na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia za wykonywanie zwiększonych zadań związanych ze zwalczaniem 

zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dokonując następujących ustaleń: 

a) w okresie objętym kontrolą w PSSE w Nowej Soli zatrudnionych było 41 pracowników  

z tego 38 pracowników w wymiarze pełnego etatu;  

b) do rozliczenia zostały przedłożone wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników 

za przepracowane nadgodziny w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków 

wynikających z epidemii SARS-CoV-2 za okres wrzesień – październik 2020 r.; 

c) w kontrolowanym zakresie w ramach pełnionych zadań w godzinach nadliczbowych 

29 pracownikom naliczono dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Wszyscy ci 

pracownicy byli w tym czasie pracownikami PSSE w Nowej Soli; 

d) wypracowane nadgodziny zostały potwierdzone na dokumencie „Karta pracy  

za miesiąc …” prowadzonej elektronicznie; 

e) wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych odbywało się na podstawie 

wystawianych zleceń podpisywanych przez Dyrektora PSSE i pracownika; 

f) wypracowane nadgodziny zostały zweryfikowane przez Dział kadr na podstawie 

„Zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych” oraz „Kart pracy za dany miesiąc”. 

Ponadto pracownicy, którzy w danym miesiącu wykonywali pracę w godzinach 

nadliczbowych zostali ujęci w zatwierdzonym przez Dyrektora PSSE w Nowej Soli wykazie 

wraz z adnotacją „Brak możliwości oddania dnia wolnego za wypracowane nadgodziny”; 

g) naliczenie wynagrodzenia za nadgodziny dokonywane było w programie 

komputerowym „R2płatnik 10.00”. Program ten był użytkowany przez PSSE w Nowej Soli na 

podstawie otrzymanej licencji nr 047992. W wyniku przeprowadzonych czynności 

sprawdzających kontrolujący ustalił, że wynagrodzenia były naliczane prawidłowo;  

                                                           
7 Umowa nr 760/CP RH10-8/2010 z dnia 23.11.2010, aneks do umowy nr 13 z dnia 31.12.2019 r. 
8 Decyzja Prezesa UKE nr DRP.WKP.710.2.2015.26,27 z dnia 30 czerwca 2015 r. na podstawie Art. 71 

ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2012.159) 
9 Umowa nr TEL000121045915 o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i 

umowy nr TEL000121045705 o usługę dostępu do internetu DSL. 
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h) na podstawie wyciągów bankowych kontrolujący potwierdził, że wynagrodzenia za 

nadgodziny zostały przelane na konta pracowników, którzy wypracowali nadgodziny; 

i) poniesione wydatki mieściły się w granicach kwot przyznanych środków w ramach 

decyzji MF i zostały prawidłowo ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. 

Na podstawie zebranego materiału kontrolujący potwierdził, że środki objęte decyzją MF 

wydatkowano zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem, tj. na finansowanie 

wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w związku z wykonywaniem dodatkowych 

zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2  

i zgodnie ze złożonym wnioskiem PSSE o zwiększenie planu finansowego. 

4. Terminowość przekazania rocznego sprawozdania Rb-28 za 2020 r. oraz Rb-70 za IV 

kwartał 2020 r. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że PSSE jako dysponent środków budżetu 

państwa trzeciego stopnia, przekazała sprawozdania: Rb-28 za 2020 r. oraz Rb-70 za IV 

kwartał 2020 r. w terminach zgodnych z terminami wynikającymi z rozporządzenia10, tj.: 

- roczne sprawozdanie Rb-28 za 2020 r. (z wykonania planu wydatków budżetu państwa) 

zostało przekazane 5 lutego 2021 r.11, 

- sprawozdanie Rb-70 za IV kwartał 2020 r. (o zatrudnieniu i wynagrodzeniach) zostało 

przekazane 8 stycznia 2021 r.12. 

IV. WNIOSKI I ZALECENIA: 

Działalność PSSE w Nowej Soli w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie. 

Środki otrzymane z budżetu państwa w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie 

dodatkowych zadań i wydatków bieżących związanych ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2, zwanej „COVID-19”, na podstawie decyzji WL i 

MF zostały wydatkowane i rozliczone prawidłowo zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

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

od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko13. 

 

 

 

 

                                                           
10 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz.U.2020.1564). 
11 Termin wynikający z rozporządzenia to: nie później niż 6 lutego 2021 r.  
12 Termin wynikający z rozporządzenia to: nie później niż 10 stycznia 2021 r. (niedziela) 
13 art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224). 

WOJEWODA LUBUSKI 

 

Władysław Dajczak 

 


