
 

W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

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

Henryk Janowicz 

Starosta Powiatu Żagańskiego 

do wiadomości:  

mł. bryg. Jan Marszałek  

Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Żaganiu 

 

 

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej  

w Starostwie Powiatowym w Żaganiu oraz w Komendzie Powiatowej  

Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu1. 

 

I. Informacje ogólne 

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

państwa na dofinansowanie zadania określonego w Programie inwestycyjnym pn. 

„Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie”, 

realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. 

2. Okres objęty kontrolą: lata 2016-2022. 

3. Termin kontroli: czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 16 

marca do 22 kwietnia 2022 r., poza siedzibą jednostek kontrolowanych - kontrola 

zdalna2. 

4. Tryb kontroli: uproszczona. 

5. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: Arleta Pławska – przewodnicząca zespołu 

kontrolnego, Anna Bylina – członek zespołu kontrolnego. 

6. W okresie objętym kontrolą Kierownikami Jednostek Kontrolowanych byli: 

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

(Dz.U.2020.224) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U.2021.305). 
2 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224). 

mailto:arleta.plawska@lubuskie.uw.gov.pl
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- Pan Henryk Andrzej Janowicz - Starosta Żagański3, 

- Pan kpt. mgr Marek Ławrecki (od 1 września 2013 r. do 14 kwietnia 2020 r.)4,  

Pan mł. bryg. mgr Jan Marszałek (od 15 kwietnia 2020 r.)5 - Komendanci Powiatowi 

Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. 

 

II. OCENA OGÓLNA  

Działania Starostwa Powiatowego w Żaganiu6 oraz Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu7 w zakresie prawidłowości wykorzystania  

i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania 

określonego w Programie inwestycyjnym pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo 

Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie”, oceniono pozytywnie.  

Oceny dokonano w oparciu o ustalenia stanu faktycznego dotyczącego:  

1. Prawidłowości dysponowania środkami przekazanymi z budżetu państwa na 

realizację zadania objętego Programem inwestycyjnym. 

2. Zgodności wydatkowania środków z prawem powszechnie obowiązującym, 

przepisami wewnętrznymi, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w danej 

sprawie. 

3. Wydatkowania środków z dotacji - zgodności ponoszonych wydatków z zawartymi 

umowami, Programem inwestycyjnym oraz ustawą o rachunkowości. 

4. Realizacji rzeczowej zadania. 

5. Realizacji obowiązku informacyjnego oraz sprawozdawczego. 

 

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO 

Ad. 1. Prawidłowość dysponowania środkami przekazanymi z budżetu państwa na 

realizację zadania objętego Programem inwestycyjnym. 

Stosownie do zapisów § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 

państwa8,  Wojewoda Lubuski udzielił Powiatowi Żagańskiemu dotację z budżetu 

państwa 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, na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej 

Straży Pożarnej w Szprotawie”. Realizacja zadania została zaplanowana  w latach 

2016–2021 i określona w Programie inwestycyjnym sporządzonym przez Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu i zatwierdzonym przez Starostę 

                                                           
3 Uchwała Nr I.3.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. oraz Uchwała  

Nr I.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. Obie uchwały w sprawie 

stwierdzenia wyboru Starosty Żagańskiego. 
4 Akt powołania z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
5 Akt powołania z dnia 15 kwietnia 2020 r.  
6 Zwanego dalej SP w Żaganiu. 
7 Zwanej dalej KP PSP w Żaganiu. 
8
 Dz.U.2010.238.1579.  
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Powiatu Żagańskiego. W dokumencie opracowano harmonogram realizacji 

inwestycji, ze wskazaniem zakresu przedsięwzięcia, terminu, kosztu realizacji oraz 

źródeł finansowania. Program był na bieżąco aktualizowany i uzgadniany  

z Wojewodą Lubuskim. Po dokonanych aktualizacjach harmonogramu realizacji 

zadania wartość inwestycji została zaplanowana na kwotę: 12 281 406,05 zł9, w tym: 

dofinansowanie z budżetu państwa: 10 388 000,00 zł, inne źródła finansowania: 

1 893 406,05 zł.  Wysokość dofinansowania z budżetu państwa w poszczególnych 

latach realizacji zadania została zaplanowana w następujących kwotach10:  

-  2016 r. – 100 000,00 zł, 

-  2018 r. – 2 500 000,00 zł, 

-  2019 r. – 2 020 000,00 zł, 1 280 000,00 zł11, 

-  2020 r. – 1 938 000,00 zł,  

-  2021 r. – 2 550 000,00 zł.  

Dotacja z budżetu państwa była przekazywana na konto Powiatu Żagańskiego  

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, w kwotach 

nieprzekraczających wysokości środków zaplanowanych w poszczególnych latach 

realizacji zadania. Szczegóły w tym zakresie zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela. Wnioskowanie o środki z budżetu państwa w latach 2016-2021  kwoty w zł                                                                                                                         

Lp. 

Rok 

realizacji 

zadania 

Numer wniosku 
Data 

wniosku 

Wnioskowana 

kwota 

Kwota 

zatwierdzona 

do wypłaty 

Data                   

dyspozycji 

przekazania 

środków 

1. 2016 nie nadano 21.12.2016 100 000,00 100 000,00 28.12.2016 

                                                        Suma: 100 000,00 100 000,00  

2. 2018 

SK 3020/1/2018 13.06.2018 247 470,00 247 469,22 20.06.2018 

PF.0761.3.2018 12.07.2018 338 431,98 338 431,98 18.07.2018 

PF.0761.3.2018 13.08.2018 187 856,77 187 856,77 17.08.2018 

PF.0761.3.2018 20.09.2018 165 943,40 165 943,40 24.09.2018 

PF.0761.3.2018 17.10.2018 214 968,77 214 968,77 19.10.2018 

PF.0761.3.2018 22.11.2018 475 317,07 475 317,07 26.11.2018 

PF.0761.3.2018 19.12.2018 870 012,79 870 012,79 20.12.2018 

                                                        Suma: 2 500 000,78 2 500 000,00  

3. 2019 

PF.0761.05.2019 12.07.2019 464 646,72 464 646,72 22.07.2019 

SK 3020/2/2019 16.08.2019 516 725,99 516 725,99 22.08.2019 

SK 3020/3/2019 13.09.2019 98 854,53 98 854,53 19.09.2019 

SK 3020/5/2019 06.12.2019 843 474,93 843 474,93 12.12.2019 

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

                                                        Suma: 2 020 000,00 2 020 000,00  

                                                           
9 Na podstawie Programu inwestycyjnego z dnia 29.10.2021 r., pozytywnie zaopiniowanego 

przez Wojewodę Lubuskiego dnia 17.11.2021 r.  
10

 Na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na dany rok 

budżetowy oraz umów o dofinansowanie zadania zawartych pomiędzy Wojewodą Lubuskim 

a Powiatem Żagańskim, tj. umowa nr KPSP/Żagań/2020 z dnia 03.09.2020 r, umowa  

nr KPSP/Żagań/2021 z dnia 10.03.2021 r.  
11 Środki niewygasające z upływem 2019 r., przekazane na konto Powiatu Żagańskiego  

w 2020 r.  
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Lp. 

Rok 

realizacji 

zadania 

Numer wniosku 
Data 

wniosku 

Wnioskowana 

kwota 

Kwota 

zatwierdzona 

do wypłaty 

Data                   

dyspozycji 

przekazania 

środków 

4. 2020 

SK 3020/1/2020 25.02.2020 284 222,30 284 222,30 03.03.2020 

SK 3020/2/2020 07.04.2020 995 777,70 995 777,70 14.04.2020 

                            Suma: 1 280 000,00 1 280 000,00  

SK 3020/3/2020 14.05.2020 569 341,11 269 341,11 22.05.2020 

SK 3020/2/2020 17.06.2020 237 662,63 237 662,63 23.06.2020 

SK 3020/3/2020 15.07.2020 89 412,65 89 412,65 22.07.2020 

SK 3020/4/2020 04.09.2020 310 399,07 310 399,07 09.09.2020 

SK 3020/6/2020 brak 761 802,18 761 802,18 23.10.2020 

SK 3020/4/2020 08.12.2020 269 382,36 269 382,36 11.12.2020 

                                                       Suma: 2 238 000,00 1 938 000,00  

5. 2021 

SK 3020/1/2021 22.02.2021 500 000,00 500 000,00 
02.03.2021 

SK 3020/2/2021 22.02.2021 20 000,00 20 000,00 

SK 3020/1/2021 05.07.2021 584 256,00 584 256,00 21.07.2021 

SK 3020/4/2021 25.08.2021 884 166,60 884 166,60 27.08.2021 

SK 3020/5/2021 06.10.2021 561 577,40 561 577,40 14.10.2021 

                                                       Suma: 2 550 000,00 2 550 000,00  

                                              Łącznie środki BP: 10 688 000,78 10 388 000,00  

 

Przedmiotowe środki zostały prawidłowo wprowadzone do budżetu Powiatu 

Żagańskiego Uchwałami Rady Powiatu oraz Uchwałami Zarządu Powiatu12.  

Dotacja w całości została przekazana przez Powiat na konto KP PSP w Żaganiu, 

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

umożliwiający pełną i terminową realizację zadania13.  Przekazane środki zostały 

ujęte w wyodrębnionej dla zadania ewidencji księgowej, tj.: 

- konto 130-1-75411 - …-6050 – wydatki inwestycyjne – budowa jednostki  

ratowniczo – gaśniczej w Szprotawie, 

- konto 130-1-75411- …-6050-01 – obiekty strażnic dla jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, 

- konto 139-7 i konto 139-9 – wydatki niewygasające – budowa JRG  w Szprotawie, 

- konto 080-3 – budowa JRG w Szprotawie. 

Na podstawie przekazanych przez KP PSP w Żaganiu wydruków z ewidencji 

księgowej możliwe jest pełne zidentyfikowanie wydatków poniesionych na realizację 

zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową i według odrębnych źródeł finansowania.  

Na realizację zadania wydatkowano w latach 2016-2021 środki w łącznej wysokości: 

11 774 109,74 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości: 

10 388 000,00 zł, tj. 100% przekazanej przez Wojewodę Lubuskiego dotacji.   

                                                           
12 Uchwała Rady Powiatu nr XII.6.2015 z dnia 18.12.2015 r., Uchwała Rady Powiatu  

nr XXIX.2.2017 z dnia 12.12.2017 r., Uchwała Zarządu Powiatu nr 346.2018 61. z dnia 30.04.2018 

r., Uchwała Rady Powiatu nr III.2.2018 z dnia 17.12.2018 r., Uchwała Zarządu Powiatu  

nr 61.2019 z dnia 26.04.2019 r., Uchwała Rady Powiatu nr X.2.2019 z dnia 13.12.2019 r., 

Uchwała Zarządu Powiatu nr 208.2020 z dnia 30.07.2020 r., Uchwała Rady Powiatu nr 

XVII.1.2020 z dnia 30.11.2020 r. 
13 Ustalono na podstawie ewidencji księgowej, konta: 133-1-11 i 223-10 oraz 135-12 i 240-1 
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Ad. 2. Zgodność wydatkowania środków z prawem powszechnie obowiązującym, 

przepisami wewnętrznymi, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w danej 

sprawie. 

Wydatkowanie środków z budżetu państwa skontrolowano w obszarze udzielania 

zamówień publicznych w zakresie prawidłowości:  

2.1. stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przedmiocie wykonania 

robót budowlanych obiektu objętego zadaniem – etap II – zagospodarowanie 

terenu14, 

2.2. udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000,00 euro w przedmiocie: 

a) wykonania dokumentacji projektowej dla zadania15  

b) pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją całego zakresu 

zadania (etap II)16. 

Ad.2.1. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa obiektu Jednostki 

Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie – etap II – 

zagospodarowanie terenu” zostało przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 

ustawy PZP17 w trybie podstawowym.  

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogli składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, spośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. Wartość zamówienia ustalono w dniu 29.01.2021 r. na 

kwotę 1 746 618,17 zł netto, co stanowiło równowartość 409 111,14 euro. Podstawą 

ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, określone na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego aktualnego na miesiąc styczeń 2021 r. Przeliczenia wartości 

zamówienia na euro dokonano według średniego kursu złotego wynoszącego 

4,2693 zł za 1 euro18. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania, w dniu 11.03.2021 

r. została powołana komisja przetargowa19, której członkowie złożyli oświadczenia 

wymagane przepisami ustawy Pzp20. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2021 r. W tym samym dniu, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania21, udostępniono specyfikację 

                                                           
14

 Umowa nr PT.0250.06.2021zawarta w dniu 06.05.2021 r. pomiędzy KP PSP w Żaganiu  

a Jarosławem Kopciuchem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TAURUS 

Budownictwo i Usługi Jarosław Kopciuch. 
15 Umowa nr PT.0250.06.2016 zawarta w dniu 04.06.2016 r. pomiędzy KP PSP w Żaganiu  

a ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh. 
16 Umowa nr PT.0250.17.2020 zawarta w dniu 31.12.2020 r., pomiędzy KP PSP w Żaganiu  

a ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh. 
17 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 ze zmianami), 

zwana dalej ustawą Pzp. 
18 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień 

publicznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i obowiązywało do 

końca roku 2021. 
19 Zarządzenie nr 07/2021 Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu z dnia 11 marca 2021 r. 
20 Zgodnie z art. 56 ust. 4. ustawy Pzp. 
21 https://platformazakupowa.pl/transakcja/433763 - dostęp dnia 08.04.2022 r. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/433763
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warunków zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.04.2021 r., 

godz. 10.00. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, z czego jedna została odrzucona22. 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez TAURUS Budownictwo  

i Usługi Jarosław Kopciuch z ceną 2 057 790,00 zł, o czym poinformowano za 

pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 29.04.2021 r. Umowa z wykonawcą 

została zawarta w dniu 06.05.2021 r. Wartość umowy była zgodna z ceną oferty. 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

102 889,50 zł, co stanowiło 5% ceny brutto podanej w ofercie23. Ogłoszenie o wyniku 

postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2021 r. 

Ad.2.2.a) 

Zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu Jednostki 

Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie zostało 

przeprowadzone w roku 2016 z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na mocy jej art. 

4 pkt 824. Zamówienie przeprowadzono w oparciu o wewnętrzne zarządzenie 

dotyczące udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000,00 euro25. Zgodnie 

z zarządzeniem, udzielenie zamówienia zostało poprzedzone przesłaniem w dniu 

16.05.2016 r. przez KP PSP w Żaganiu zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu 

zamówienia do 3-ech potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zapytanie 

wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę z najniższą ceną 

zaproponowaną przez ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh w kwocie 146 000,00 zł brutto 

(118 699,19 zł netto), co  w przeliczeniu na euro wyniosło netto 28 431,63 euro26. 

Umowa z wykonawcą, o wartości zgodnej ze złożoną ofertą, została zawarta w dniu 

04.06.2016 r.  

Ad.2.2.b) 

Zamówienie na pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją 

całego zakresu zadania (etap II), zostało udzielone wykonawcy, który przygotował 

dokumentację projektową, tj. ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh. Zamówienia udzielono 

na podstawie wyłączenia przewidzianego w zasadach udzielania zamówień 

                                                           
22 Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz c. ustawy Pzp. 
23 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pieniądzu: 

przeksięgowanie wadium wpłaconego w dniu 31.03.2021 r. w wysokości 15 000,00 zł na 

poczet zabezpieczenia umowy + przelew bankowy dokonany w dniu 05.05.2021 r. w 

wysokości 102 889,50 zł jako uzupełnienie zabezpieczenia. Z uwagi na zmianę w dniu 

14.05.2021 r. formy zabezpieczenia umowy z pieniądza na gwarancję ubezpieczeniową, KP 

PSP w dniu 25.05.2021 r. dokonała zwrotu kwoty 102 889,50 zł na rachunek Wykonawcy. 

Gwarancja ubezpieczeniowa objęła okres wymagany umową. 
24 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164). Art. 4 pkt 8 

mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; 
25 Zarządzenie nr 02/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych, co do których nie ma zastosowania 

ustawa Pzp. 
26 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w wysokości 4,1749 zł za 1 euro 

obowiązywał w latach 2016-2017.  
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publicznych poniżej kwoty 30 000,00 euro27. Wyłączenie polegało na odstąpieniu od 

przeprowadzania zapytania ofertowego i zostało uzasadnione oraz zaakceptowane 

przez Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu w dniu 20.12.2020 r.  na podstawie 

notatki służbowej, w której czytamy: „W związku z tym że szacunkowa wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty netto 30.000,00 euro28, do tego zamówienia nie 

mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.). Jako wykonawca projektu firma ARANŻ-BUD ma zastrzeżone 

prawa autorskie na dokumentację projektową i nadzór nie może być zlecony 

innemu podmiotowi. Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez jedną 

firmę usprawnia pracę i obniża koszty, skraca czas ewentualnych uzgodnień i zmian  

w dokumentacji projektowej. Pracę w II etapie są kontynuacją robót i są zależne  

i ściśle powiązane z I etapem. Firma ARANŻ-BUD pełniła nadzór nad I etapem robót  

i kontynuowanie nadzoru przez tą samą firmę na kolejnym etapie jest niezbędne  

w celu prawidłowego dokończenia inwestycji. Dlatego też wnioskuję, zgodnie z § 2 

Zarządzenia nr 06/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Żaganiu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wydatkowania środków 

finansowych, co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień 

publicznych, o podpisanie umowy z firmą ARANŻ-BUD.” 

Ad. 3. Wydatkowanie środków z dotacji - zgodność ponoszonych wydatków  

z zawartymi umowami, Programem inwestycyjnym 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 w Żaganiu: na wykonanie robót budowlanych obiektu objętego 

zadaniem  – etap II29 oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad 

realizacją całego zakresu zadania – etap II30. Dodatkowo sprawdzeniu poddano 

wydatki poniesione w latach 2020 – 2021 na podstawie umowy na wykonanie robót 

budowlanych obiektu objętego zadaniem – etap I31. 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 Programie inwestycyjnym zadania, 

-  wszystkie wydatki zostały dokonane zgodnie z wymogami wynikającymi  

z zawartych umów, 

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

został poniesiony w ramach realizacji zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo 

Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie”, 

                                                           
27 § 2 Zarządzenia nr 06/2019 Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu z dnia 10 grudnia 

2019 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych, co do których nie ma 

zastosowania ustawa Pzp. 
28 Zamówienie oszacowano na kwotę 42 780,49 zł netto, tj. 10 020,49 euro, zgodnie  

z przelicznikiem euro (1 euro stanowi 4,2693 zł) obowiązującym w latach 2020-2021. 
29 Umowa nr PT.0250.06.2021 z dn. 06.05.2021 r. z TAURUS Budownictwo i Usługi Jarosław 

Kopciuch. 
30 Umowa nr PT.0250.17.2020 z dn. 21.12.2020 r. z „ARANŻ-BUD” dr inż. Eryk Dayeh. 
31 Umowa nr PT.0250.10.2017 z dn. 06.12.2017 r. z MORIS Polska Sp. Z o.o.  
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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 Żaganiu 

oraz Głównego Księgowego KP PSP w Żaganiu, 

-  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 częściowych i końcowych 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 zadania w zakresie etapu I i II potwierdzono na podstawie 

dokumentacji fotograficznej otrzymanej z KP PSP w Żaganiu32.  

Otrzymane zdjęcia potwierdzają wykonanie następujących elementów infrastruktury: 

dwukondygnacyjny budynek strażnicy, wielostanowiskowa hala garażowa, 

ogrodzenie terenu, zjazdy na drogę główną, place manewrowe, drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, plac ćwiczeń fizycznych, wiata rekreacyjna, ławeczki do 

odpoczynku, agregat prądotwórczy, maszt antenowy, oświetlenie zewnętrzne 

terenu, osłona śmietnikowa, nasadzenia zieleni. Udokumentowany na zdjęciach 

zakres wykonanych prac budowlanych jest zgodny z zakresem zadania etapu I i II 

objętym umowami na budowę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży 

Pożarnej w Szprotawie. 

Ad. 5. Realizacja obowiązku informacyjnego oraz sprawozdawczego. 

Realizację obowiązku informacyjnego oraz sprawozdawczego skontrolowano  

w zakresie zgodności z zapisami umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim  

a Powiatem Żagańskim33. 

a) Obowiązek informacyjny został potwierdzony na podstawie dokumentacji 

fotograficznej otrzymanej z KP PSP w Żaganiu. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 umowy, 

na terenie realizacji zadania została umieszczona tablica informująca  

o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa. Pan asp. Wiktor Deczkowski 

poinformował, że „Tablica informacyjna została wykonana przez generalnego 

wykonawcę (bezkosztowo) zgodnie z przekazanymi wytycznymi oraz projektem. 

                                                           
32 Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli. 
33 Umowa nr KPSP/Żagań/2021 z dnia 10.03.2021 r. 
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Tablica została zamontowana 11.01.2021 r. przez Dowódcę JRG PSP  

w Szprotawie Daniela Pelca”. 

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

rodzaje sprawozdań: 

- rozliczenie końcowe dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym34, 

- rozliczenie inwestycji na zasadach i w terminie określonym Rozporządzeniem Rady 

Ministrów35  

Rozliczenie końcowe dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym zostało przekazane 

przez Powiat Żagański do Wojewody Lubuskiego po monicie wykonanym w dniu 

19.01.2022 r. przez pracownika Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego36. 

Rozliczenie inwestycji zrealizowanej z dotacji Wojewody Lubuskiego udzielonej w roku 

2021 zostało przekazane do Wojewody Lubuskiego w dniu 17.02.2022 r. 

 

IV. WNIOSKI 

Działalność Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w kontrolowanym zakresie została oceniona 

pozytywnie.  

Środki otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania 

określonego w Programie inwestycyjnym pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo 

Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie”, realizowanego przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, 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 kontroli37. 

 

 

 

 

                                                           
34 § 5 ust. 2 umowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 
35 § 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.2010.238.1579).  
36 Powiat Żagański zobowiązany był przekazać rozliczenie końcowe dotacji do dnia 

15.01.2022 r., a przekazał je w dniu 20.01.2022 r. 
37 art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz.U.2020.224). 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak 

 


