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Wystąpienie pokontrolne 
 

 
Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach od 

14 kwietnia 2014 r. do 28 kwietnia 2014 r., w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie (ul. Kolejowa 2, 

66-200 Świebodzin) została przeprowadzona w trybie zwykłym planowana kontrola finansowa. 

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: 

 Tomasz Witkowski – Starszy Inspektor w Oddziale Kontroli – na podstawie upoważnienia 

Wojewody Lubuskiego nr 120-1/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. - przewodniczący zespołu 

kontrolnego, 

 Grzegorz Grzesiowski – Starszy Inspektor w Oddziale Kontroli - na podstawie upoważnienia 

Wojewody Lubuskiego nr 120-2/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI: 

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r. 

w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,  

w związku z art. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kontrolę przeprowadzono pod 

względem legalności, gospodarności i rzetelności. 

 

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą została oceniona pozytywnie  

z nieprawidłowościami. 
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Oceny dokonano w oparciu o następujące ustalenia: 

I. WYKORZYSTANIE I ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH 

Na realizację zadań objętych kontrolą Starostwo Powiatowe w Świebodzinie otrzymało w 2013 r. 

w §2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, za pośrednictwem Wojewody 

Lubuskiego, dotacje w łącznej wysokości 7.043.914,00 zł. 

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Tabela 1. Dotacje celowe w §2110. 

Kwoty w zł 

Dział Rozdział Nazwa rozdziału 
Plan po 

zmianach 
Otrzymana 

dotacja 
Wykonanie 

dotacji 

Kwota 
zwróconej 

dotacji 

010 01005 
Prace geodezyjno-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 060,00 64 060,00 63 693,32 366,68 

710 

71012 
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej 

131 000,00 131 000,00 131 000,00 0,00 

71013 
Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 

175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 

71015 Nadzór budowlany 319 151,00 319 151,00 319 150,93 0,07 

750 
75011 Urzędy wojewódzkie 140 400,00 140 400,00 140 400,00 0,00 

75045 Kwalifikacja wojskowa 14 314,00 14 313,74 14 313,74 0,26 

752 75212 Obrona narodowa 3 000,00 3 000,00 2 898,67 101,33 

754 
75411 

Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

3 955 000,00 3 955 000,00 3 954 989,96 10,04 

75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 4 915,08 84,92 

851 85156 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

1 896 739,00 1 896 739,00 1 896 738,79 0,21 

  85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 

853 85321 
Zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności 

262 750,00 262 750,00 262 748,58 1,42 

 x  x Ogółem 7 043 914,00 7 013 913,74 7 013 349,07 564,67 

 

Ustalono, że dotacje zostały ujęte w budżecie Powiatu na podstawie informacji otrzymanej 

z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - pismo nr FB-I.3110.25.2012.AUrb z dnia 

17.10.2012 r. Wszystkie zmiany planu dotacji dokonywane na podstawie zarządzeń Wojewody 

Lubuskiego lub decyzji Ministra Finansów wprowadzone zostały do budżetu Powiatu na podstawie 

uchwał Zarządu Powiatu. 

Dotację w §2110 wykorzystano w kwocie 7.043.349,07 zł. Niewykorzystana dotacja wyniosła  

564,67 zł, co stanowi 0,01% otrzymanej kwoty. 

 



 3 

Tabela 2. Daty zwrotu dotacji w §2110. 

Kwoty w zł 

Rozdział Otrzymana dotacja Wykonanie dotacji 
Kwota 

niewykorzystanej 
dotacji 

data zwrotu do LUW 

70005 64 060,00 63 693,32 366,68 15.01.2014 

71015 319 151,00 319 150,93 0,07 15.01.2014 

75212 3 000,00 2 898,67 101,33 19.12.2013 

75411 3 955 000,00 3 954 989,96 10,04 15.01.2014 

75414 5 000,00 4 915,08 84,92 30.12.2013 

85156 1 896 739,00 1 896 738,79 0,21 09.12.2013 i 
18.12.2013 

85321 262 750,00 262 748,58 1,42 15.01.2014 

 x x x 564,67 x 

 

Z dotacji rozliczono się w terminie, zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami). Nie stwierdzono przekroczenia planu 

dotacji na zadania zlecone. 

Sprawdzono wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przyjętą 

metodyką kontroli. 

Dotacje w rozdziałach 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 75011, 75045, 75212 i 75414 realizowane 

były przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Dotacje w rozdziałach 71015, 75411, 85156, 85205 

i 85321 realizowane były przez jednostki podległe Powiatowi. 

 

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa  

Dotacja w dziale 010, rozdziale 01005 wynosiła 30.000,00 zł, którą wykorzystano w całości. W toku 

kontroli sprawdzono wydatki zaklasyfikowane w §4300 – Zakup usług pozostałych na kwotę  

25.293,00 zł, co stanowi 84,31% wydatkowanej dotacji. 

Dotacja została wydatkowana na wykonanie projektu aktualizacji klasyfikacji gruntów dla obrębów 

wiejskich gminy Zbąszynek: Chlastawa, Dąbrówka Wlkp., Kręcko, Kosieczyn, Rogoziniec.  

Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Starosty Świebodzińskiego z dnia 

27 kwietnia 2011 r. w/s ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 14.000 euro dla Starostwa Powiatowego                 

w Świebodzinie. W dniu 15.10.2013 r. z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie powyższych prac 

na kwotę brutto 25.760,00 zł, tj. 6.408,60 euro, w której termin wykonania prac ustalono na dzień 

20.12.2013 r. Prace zostały wykonane i odebrane w terminie. W dniu 19.12.2013 r. wykonawca 

wystawił fakturę VAT na kwotę brutto 25.760,00 zł (płatne z rozdz. 01005 w kwocie 25.293,00 zł.), 

która została zapłacona przelewem w dniu 30.12.2013 r. 

Faktura VAT została opisana, zadekretowana, sprawdzona pod względem merytorycznym oraz 

formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby. 
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2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami. 

Dotacja w dziale 700, rozdziale 70005 wyniosła 64.060,00 zł, którą wykorzystano w kwocie  

63.693,32 zł, tj. 99,43% planu. W toku kontroli sprawdzono wydatki zaklasyfikowane w §4260 – 

Zakup energii na kwotę 14.433,01 zł, co stanowi 22,66% wydatkowanej dotacji. Skontrolowana 

dotacja została przeznaczona na pokrycie rachunków za zużycie energii elektrycznej, wody oraz paliwa 

gazowego do celów grzewczych w 2013 r. w budynku administracyjnym przy ul. Wałowej 3              

w Świebodzinie, stanowiącym własność Skarbu Państwa. 

Wszystkie faktury VAT zostały opisane, zadekretowane, sprawdzone pod względem merytorycznym 

oraz formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby. 

 

3. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej 

Dotacja w dziale 710, rozdziale 71012 wyniosła 131.000,00 zł, którą wydatkowano w całości. W toku 

kontroli sprawdzono wydatki zaklasyfikowane w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, §4120 –

składki na Fundusz Pracy oraz §4440 – odpisy na ZFŚS na kwotę 131.000,00 zł, co stanowi 100,00% 

wydatkowanej dotacji. Skontrolowana dotacja została przeznaczona na pokrycie części wynagrodzeń 

wraz z pochodnymi dla 10 osób zatrudnionych w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru. Osoby te 

wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

4. Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne   

(nieinwestycyjne) 

Dotacja w dziale 710, rozdziale 71013 wyniosła 175.000,00 zł, którą wykorzystano w całości.  W toku 

kontroli sprawdzono wydatki zaklasyfikowane w §4300 – zakup usług pozostałych na kwotę  

58.050,00 zł, co stanowi 33,17% wydatkowanej dotacji. Skontrolowana dotacja została przeznaczona 

na sfinansowanie części faktury (87,40%) za aktualizację opisów topograficznych punktów poziomej 

osnowy szczegółowej dla terenów Miasta Świebodzin, Gminy Świebodzin, Miasta Zbąszynek. 

Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Starosty Świebodzińskiego z dnia  

27 kwietnia 2011 r. w/s ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 14.000 euro dla Starostwa Powiatowego                 

w Świebodzinie. W dniu 11.10.2013 r. z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie powyższych prac 

na kwotę brutto 66.420,00 zł, w której terminem wykonania umowy był dzień 20.12.2013 r. Prace 

zostały wykonane i odebrane w terminie. W dniu 23.12.2013 r. wykonawca wystawił fakturę VAT na 

kwotę 66.420,00 zł brutto (płatne z rozdz. 71013 w kwocie 58.050,00 zł), która została zapłacona 

przelewem w dniu 30.12.2013 r. 

Faktura VAT została opisana, zadekretowana, sprawdzona pod względem merytorycznym oraz 

formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby. 
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5. Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Dotacja w dziale 710, rozdziale 71014 wyniosła 25.000,00 zł, którą wydatkowano w całości. W toku 

kontroli sprawdzono wydatki zaklasyfikowane w §4300 – zakup usług pozostałych na kwotę  

8.370,00 zł., co stanowi 33,48% wydatkowanej dotacji. Skontrolowana dotacja została przeznaczona 

na sfinansowanie części faktury (12,60%) za aktualizację opisów topograficznych punktów poziomej 

osnowy szczegółowej dla terenów Miasta Świebodzin, Gminy Świebodzin, Miasta Zbąszynek. 

Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Starosty Świebodzińskiego z dnia  

27 kwietnia 2011 r. w/s ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 14.000 euro dla Starostwa Powiatowego  

w Świebodzinie. W dniu 11.10.2013 r. z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie powyższych prac 

na kwotę brutto 66.420,00 zł, w której terminem wykonania umowy był dzień 20.12.2013 r.  

W dniu 23.12.2013 r. wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 66.420,00 zł brutto (płatne z rozdz. 

71014 w kwocie 8.370,00 zł.) za wykonane prace, która została zapłacona przelewem w dniu 

30.12.2013 r. Faktura VAT została opisana, zadekretowana, sprawdzona pod względem 

merytorycznym oraz formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby. 

 

6. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 

Dotacja w dziale 750, rozdziale 75011 wyniosła 140.400,00 zł, którą wydatkowano w całości. W toku 

kontroli sprawdzono wydatki zaklasyfikowane w §4010, §4040, §4110, §4120 na kwotę 140.400,00 zł, 

co stanowi 100,00% wydatkowanej dotacji. Skontrolowana dotacja została przeznaczona na pokrycie 

części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 11 osób zatrudnionych w Wydziałach: Budownictwa  

i Ochrony Środowiska (5 etatów), Gospodarki Nieruchomościami (3 etaty), Organizacyjnym  

(0,5 etatu), Finansowym (0,5 etatu), a także samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego  

(1 etat). Osoby te wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

7. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 

Dotacja w dziale 750, rozdziale 75045 wyniosła 14.314,00 zł, którą wydatkowano w kwocie  

14.313,74 zł, tj. 99,99% planu. W toku kontroli szczegółowo sprawdzono wydatki w §4170 na kwotę 

6.550,00 zł, tj. 45,76% z wydatkowanej dotacji. 

Dotację w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe, przeznaczono na sfinansowanie pięciu umów zleceń.  

Z czterema osobami zawarto umowy na wykonanie prac polegających na założeniu i prowadzeniu 

ewidencji wojskowej na kwotę 1.300,00 zł brutto każda, a z jedną na prowadzenie zajęć świetlicowych 

w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na kwotę brutto 1.350,00 zł. Wszystkie umowy były 

zawarte w dniu 12.02.2013 r. na czas określony, tj. od 06.03.2013 r. do 29.03.2013 r. Po zakończeniu 

prac wszystkie osoby wystawiły rachunki, na których Pani Anna Krajewska – Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego potwierdziła wykonanie powyższych prac. W dniu 05.04.2013 r. przelewem 

wypłacono należne kwoty. 
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8. Dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 - Obrona narodowa 

Dotacja w dziale 752, rozdziale 75212 wyniosła 3.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie  

2.898,67 zł, tj. 96,62% planu. W toku kontroli szczegółowo sprawdzono wydatki w §4170 na kwotę 

2.000,00 zł, tj. 69,00% z wydatkowanej dotacji. 

Dotację w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe, przeznaczono na sfinansowanie dwóch umów  

o dzieło. Pierwszą umowę zawarto w dniu 14.10.2013 r. na opracowanie własnych konspektów 

szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia obronnego obsady Stałego Dyżuru Starosty 

Świebodzińskiego, Kadry Kierowniczej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie i Jednostek 

Organizacyjnych Powiatu Świebodzińskiego oraz Obsady Stanowiska Kierowania Starosty 

Świebodzińskiego w ilości 5 godzin na kwotę 1.000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany został do 

wykonania powyższych czynności w okresie od 18.10.2013 r. do 21.10.2013 r. Szkolenie odbyło się  

w dniu 21.10.2013 r., czego dowodem są trzy listy obecności (N-1, P-3, P1/1, P1/2, P1/3, P1/4), na 

których znajdują się podpisy osób uczestniczących w szkoleniu. Po zakończeniu powyższych czynności 

wykonawca wystawił w dniu 21.10.2013 r. rachunek, na którym Pan Piotr Krzywy – Główny Specjalista 

ds. Zarządzania Kryzysowego potwierdził wykonanie pracy zgodnie z zawartą umową. W dniu 

25.10.2013 r. przelewem wypłacono należną kwotę.  

Drugą umowę zawarto w dniu 08.11.2013 r. na opracowanie własnych konspektów szkoleniowych 

oraz przeprowadzenie szkolenia obronnego obsady Stałego Dyżuru Starosty, Akcji Kurierskiej 

Starostwa Powiatowego w Świebodzinie w ilości 6 godzin na kwotę 1.000,00 zł brutto. Wykonawca 

zobowiązany został do wykonania powyższych czynności w dniu 15.11.2013 r. Szkolenie odbyło się  

w dniu 15.11.2013 r., czego dowodem są dwie listy obecności (SD, AK), na których znajdują się 

podpisy  osób uczestniczących w szkoleniu. Po zakończeniu powyższych czynności wykonawca 

wystawił w dniu 15.11.2013 r. rachunek, na którym Pan Piotr Krzywy – Główny Specjalista ds. 

Zarządzania Kryzysowego potwierdził wykonanie pracy zgodnie z zawartą umową. W dniu 

19.11.2013 r. przelewem wypłacono należną kwotę.  

                                                                   

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona 

cywilna 

Dotacja w dziale 754, rozdziale 75414 wyniosła 5.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie  

4.915,08 zł, tj. 98,30% planu. W toku kontroli sprawdzono 100,00% wydatków, które zakwalifikowano  

w §4270 – zakup usług remontowych i przeznaczono je na wykonanie konserwacji 12 syren 

alarmowych na terenie powiatu świebodzińskiego. W dniu 11.12.2013 r. zawarto z wykonawcą 

umowę, w której zapisano, że powyższe prace zostaną wykonane terminie od 12.12.2013 r. do 

20.12.2013 r. W dniu 19.12.2013 r. wykonawca wystawił fakturę za wykonane prace na kwotę 

4.915,08 zł brutto, która została opisana, zadekretowana, sprawdzona pod względem merytorycznym 

oraz formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby. 
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10. Przekazywanie dotacji do jednostek podległych Powiatowi, które realizują zadania zlecone. 

Powiat przekazywał dotacje w §2110 do jednostek podległych na łączną kwotę 6.456.140,00 zł, 

w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1) dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany 

Dotacja wyniosła 319.151,00 zł i zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem składanym przez 

Głównego Księgowego, była przekazywana na rachunek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Świebodzinie;  

2) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Dotacja wyniosła 3.955.000,00 zł i zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem składanym przez 

Komendanta lub jego zastępcę, była przekazywana na rachunek Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie; 

3) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Dotacja wyniosła 1.896.739,00 zł i zgodnie z comiesięcznymi zapotrzebowaniami składanymi przez 

Dyrektorów i Głównych Księgowych, została przekazana w kwocie 1.896.738,79 zł na konta:  

- Powiatowego Urząd Pracy w Świebodzinie - kwota 1.844.509,99 zł,  

- Domu Dziecka Nr 1 w Świebodzinie – kwota 4.165,20 zł,  

- Domu Dziecka Nr 2 w Świebodzinie – kwota 5.382,00 zł,  

- Domu Dziecka Nr 3 w Świebodzinie – kwota 4.492,80 zł,  

- Domu Dziecka Nr 4 w Świebodzinie – kwota 32.619,60 zł,  

- Domu Dziecka Nr 5 w Świebodzinie – kwota 4.352,40 zł,  

- Domu Pomocy Społecznej w Toporowie – kwota 561,60 zł,  

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Świebodzinie – kwota 374,40 zł,  

- Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie – kwota 280,80 zł; 

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,21 zł została zwrócona na rachunek LUW. 

4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Dotacja wyniosła 22.500,00 zł i zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem składanym przez 

Dyrektora lub jego zastępcę, była przekazywana na rachunek Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świebodzinie; 

5) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. 

orzekania o niepełnosprawności 

Dotacja wyniosła 262.750,00 zł i zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem składanym przez 

Przewodniczącego, była przekazywana na rachunek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Świebodzinie. 

Środki zostały przekazane do wysokości planu w sposób umożliwiający pełne i terminowe realizowanie 

zadań zleconych. 
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II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

W 2013 roku Powiat Świebodziński uzyskiwał dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej. Szczegółowe dane przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 3. Dochody z realizacji zadań zleconych. 

Kwoty w zł 

dział rozdział nazwa rozdziału 
plan po 

zmianach 
należności 

dochody 
wykonane 

nadpłaty 
zaległości 
(kol.5-6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

700 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

591 000,00 1 156 664,25 1 102 101,91 50 352,41 104 914,75 

750 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

754 75411 
Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 

8 000,00 9 005,49 9 005,49 0,00 0,00 

      599 000,00 1 165 673,74 1 111 111,40 50 352,41 104 914,75 

 

Ustalono, że dochody należne Powiatowi zostały ujęte w budżecie na podstawie informacji otrzymanej 

z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - pismo nr FB-I.3110.25.2012.AUrb z dnia 

17.10.2012 r.  

Łącznie dochody wykonane w 2013 r. wyniosły 1.111.111,40 zł, a za I półrocze 2013 r. 807.881,65 zł. 

Do 30.06.2013 r. przekazano na konto dochodów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego należne 

budżetowi państwa dochody, tj. w rozdziale 70005 - 590.731,53 zł, w rozdziale 75045 - 3,80 zł 

i w rozdziale 75411 - 2.559,08 zł. 

Dochody za I półrocze 2013 r. zostały odprowadzone zgodnie z terminami wynikającymi z art. 255 

ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. 

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

Dochody w rozdziale 70005 zostały wykonane na kwotę 1.102.101,91 zł, co stanowi 186,48% planu. 

Należności ustalono na kwotę 1.156.664,25 zł na podstawie przypisów sporządzonych przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami, odpisów dokonywanych w ciągu roku oraz ewidencji księgowej na 

koncie 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych. 

Powiat dokonał należnych potrąceń na łączną kwotę 275.525,44 zł z tytułu: 

 użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz 

odsetek od nieterminowych wpłat - zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), 

 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - zgodnie z art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 83). 

 

Zarządzeniem nr 8/12 z dnia 01.03.2012 r. Starosta Świebodziński ustalił dokumentację opisującą 

przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie. 
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Ewidencja należności prowadzona była na kontach 221/900 i 225/300 oraz 720/900/1 i 750/900/1 

z podziałem na paragrafy dochodów. Na dzień 31.12.2013 r. na koncie 290/900/02 odpisane zostały 

należności wątpliwe na kwotę 59.492,08 zł. 

Przypisu należności na koncie 221/900 Dochody Skarbu Państwa dokonano na podstawie danych 

otrzymywanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz bieżących korekt zapisów księgowych 

i przeksięgowań z należności długoterminowych. 

Opis konta 221/900 jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05.07.2010 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 289). 

Obroty konta 221 po stronie Wn i Ma są zwiększone o kwotę 13.205,15 w stosunku do ewidencji na 

koncie 720 i 750, co wynika z korekty przypisów, zwrotów i kompensaty nadpłat, ewidencji podatku 

VAT. Należności zostały zaksięgowane rzetelnie, z uwzględnieniem kwot zaległości z lat poprzednich 

oraz dokonanych przypisów i odpisów. 

Ewidencja analityczna na koncie 221 prowadzona jest według dłużników i podziałek klasyfikacji 

budżetowej do następujących paragrafów dochodów: 

1) §0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 

Na dzień 31.12.2013 r. należności z tytułu użytkowania wieczystego posiadało 1.113 podmiotów, 

a trwałego zarządu 11 jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na 

łączną kwotę 1.008.806,00 zł. Nadpłaty należności na kwotę 342,41 zł dokonało 91 

kontrahentów. 

Na podstawie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami Starostwo dokonało aktualizacji 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla 78 osób fizycznych i prawnych. W wyniku aktualizacji 

opłaty za użytkowanie wieczyste wzrosły o 605,85%, tj. z kwoty 6.533,34 do 39.581,97 zł. 

2) §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze - należności z tytułu czynszu posiadał jeden podmiot na 

łączną kwotę 409,20 zł. 

3) §0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności - należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego posiadało czterech kontrahentów na łączną kwotę 41.834,11 zł.  

Decyzja Starosty nr GN.6825.4.2013.MP z 19.12.2013 r. o przekształceniu nieruchomości 

uprawomocniła się w dniu 03.01.2014 r. Wpłaty należności dokonano w dniu 23.12.2013 r.  

W związku z tym wystąpiła nadpłata na kwotę 50.010,00 zł. 

4) §0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości - należności z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa 

posiadało jedenastu kontrahentów na łączną kwotę 54.509,03 zł.  
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5) §0830 - Wpływy z usług - należności z tytułu kosztów użyczenia nieruchomości posiadało 

czterech kontrahentów na łączną kwotę 12.271,00 zł. 

6) §0920 - Pozostałe odsetki - odsetki z tytuły nieterminowego regulowania należności zostały 

naliczone na łączną kwotę 38.834,91 zł dla użytkowników wieczystych posiadających zaległości. 

Odsetki od nieterminowych wpłat naliczane i ewidencjonowane były na koniec każdego kwartału 

oraz na dzień zapłaty należności - co jest zgodne z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach 

publicznych. 

 

W 2013 r. nie dokonano umorzeń ani przesunięć terminów płatności w rozdziale 70005.  

Starosta Świebodziński w 2013 r. wydał jedną decyzję dotyczącą odpłatnego przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem na raty – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 83). Należność Skarbu Państwa została 

zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości. 

Starosta Świebodziński w 2013 r. zawarł trzy akty notarialne na sprzedaż nieruchomości Skarbu 

Państwa z rozłożeniem należności na raty - zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej za zgodą Wojewody Lubuskiego. 

Należność Skarbu Państwa została zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki umownej w księgach 

wieczystych nieruchomości. 

 

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 

Dochody wyniosły 4,00 zł i dotyczyły wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczki na 

podatek od osób fizycznych płacony w imieniu członków komisji poborowej. Wysokość dochodu z tego 

tytułu wynosiła 0,3% kwoty odprowadzanej zaliczki, co jest zgodne z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów 

pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. nr 240, poz. 2065). 

 

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Dochody zostały wykonane na kwotę 9.005,49 zł, co stanowi 112,57% planu. 

Ewidencja należności prowadzona jest w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Świebodzinie. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły. 

Na podstawie wydruków z ewidencji księgowej z konta 130 i 222 ustalono, że Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie przekazała na konto Powiatu dochody Skarbu Państwa 

w wysokości 9.005,49 zł. Powiat dokonał należnych potrąceń na łączną kwotę 450,23 zł - zgodnie 

z art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
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4. Działania windykacyjne w rozdziale 70005. 

Zaległości w rozdziale 70005 na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 104.914,75 zł, co stanowi 9,07% 

należności na 2013 rok. W porównaniu do 2012 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 13.187,28 zł, 

tj. o 14,38%, na co wpływ miał wzrost zaległości użytkowników wieczystych o 9.672,88 zł oraz 

z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat o 5.923,40 zł. W 2013 r. uregulowane zostały 

wszystkie zaległości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego oraz sprzedaży nieruchomości. 

Wpływ na wzrost powyższych zaległości miało zwiększenie się zadłużenia podmiotów nieregulujących 

swoich należności od lat, którzy nie prowadzą działalności, nie odbierają korespondencji (jeden 

z dłużników został wykreślony z KRS w 2006 r., jedna spółka nigdy nie była wpisana do KRS, 

postępowanie upadłościowe największego dłużnika zostało przez sąd umorzone). 

Zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste posiadało 252 kontrahentów na 

kwotę 74.784,94 zł, co stanowi 71,28% ogólnego zadłużenia w rozdziale 70005. 

Do kontroli wybrano 10 dłużników zalegających z opłatami za użytkowanie wieczyste i nieuregulowane 

odsetki na kwotę 69.539,15 zł, co stanowi 66,28% zadłużenia w rozdziale 70005. 

Dokonano następujących ustaleń: 

1) w związku z ogłoszoną przez sąd 02.03.2012 r. upadłością dłużnika ……………………… 

wierzytelność Skarbu Państwa została zgłoszona do sędziego komisarza, jednakże w dniu 

22.06.2012 r. sąd umorzył postępowanie wywołane zgłoszeniami wierzytelności. Komornik 

pismem nr KM 1347/12 z dnia 07.01.2013 r. zwrócił się do Pana Piotra Małkiewicza – radcy 

prawnego reprezentującego Starostwo, z prośbą o przesłanie stosownego wniosku celem 

podjęcia postępowania egzekucyjnego. 

Pan Tomasz Olesiak – Sekretarz Powiatu, działając z upoważnienia Starosty wyjaśnił, że 

„postępowanie windykacyjne przeciwko …………………………………………………….. z siedzibą w Warszawie 

okazało się bezskuteczne z uwagi na brak ujawnionego majątku dłużnika. Postępowanie upadłościowe 

względem dłużnika zostało umorzone, jak wynika z informacji telefonicznej uzyskanej z Sądu 

Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych 

i naprawczych, z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania 

upadłościowego. Z kolei w toku postępowania egzekucyjnego ustalono, iż jedynym składnikiem 

majątku dłużnika jest nieruchomość stanowiąca fragment drogi, która obciążona jest hipotekami na 

kwotę przekraczającą 8.000.000 złotych. Wobec powyższego, z uwagi tak na charakter nieruchomości, 

jak i szacowane koszty związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, podjęto decyzję 

o wstrzymaniu dalszej procedury egzekucyjnej i nie udzielono odpowiedzi na pismo z dnia 

07.01.2013r., co skutkowało umorzeniem egzekucji na podstawie postanowienia z dnia 18.12.2013r. 

Nie dokonano wpisu hipoteki przymusowej na wzmiankowanej nieruchomości ani nie wnioskowano 

o jej licytację.” Przedsiębiorstwo nie zostało wykreślone z KRS; 

2) postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika ……………………………………. zostało umorzone na 

podstawie postanowienia komornika z dnia 07.03.2008 r. w związku z bezskutecznością 

prowadzonej egzekucji. Ostatnie wezwanie do zapłaty wysłano w dniu 26.09.2011r., adnotacja 

poczty z 27.09.2011r.: "nie istnieje pod wskazanym adresem". 
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Pan Tomasz Olesiak – Sekretarz Powiatu działając z upoważnienia Starosty wyjaśnił, że według 

ustaleń komornika „dłużnik przez okres 2 lat poprzedzających moment wydania postanowienia nie 

prowadził żadnej działalności gospodarczej, nie dysponował ruchomościami zaś należąca do niego 

nieruchomość została sprzedana 17.10.2006 r. Mając powyższe na względzie, wobec braku majątku 

dłużnika, dalsze prowadzenie postępowania było niemożliwe.” Przedsiębiorstwo nie zostało wykreślone 

z KRS. Z wyciągu z KRS wynika, że ostanie sprawozdania finansowe zostały sporządzone za 2011 r. 

Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest zarząd. Jednakże brak jest danych o osobach 

wchodzących w skład zarządu. Liczne postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na fakt, 

że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych; 

3) do 9 dłużników wysłano w 2013 r. wezwania do zapłaty,  

4) dokumenty dotyczące należności 8 dłużników nie były przekazane radcy prawnemu do dalszej 

windykacji. 

 

W oparciu o przepisy art. 118 i 120 §1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku  

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz o kartoteki dłużników ustalono, że na dzień 31.12.2013 r. 

należności dwóch podmiotów fizycznych na kwotę 80,43 zł uległy przedawnieniu: 

 ……………………………… za lata 2008 – 2010  na kwotę 32,73 zł, 

 ……………………………… za 2010 rok na kwotę 47,70 zł. 

Natomiast na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 08.04.2014 r. przedawnieniu uległy należności z 2011 r. 

dotyczące trzech kontrahentów: ……………………., …..……………… i …………………. na łączną kwotę 

106,41 zł.  

Do powyższych dłużników kierowano tylko wezwania do zapłaty. Nie stwierdzono przerwania biegu 

przedawnienia w myśl art. 123 §1 Kc. 

Według wyjaśnień Pani Moniki Drozdy – inspektora w Wydziale Finansowym, „jedną z przyczyn nie 

przekazania wymienionych spraw do radcy prawnego celem dalszej windykacji była niska kwota ich 

należności głównych. Dalsze dochodzenie i rozpoczęcie windykacji spowodowałoby poniesienie 

dodatkowych kosztów, które pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Co roku po terminie 

płatności wysyłane są wezwania do zapłaty celem ściągnięcia zaległości, poczynając od największych 

kwot zadłużenia. W związku z odejściem z pracy radcy prawnego prowadzącego sprawy dochodów 

Skarbu Państwa mylnie zinterpretowano przepis przerwania biegu przedawnienia należności uważając, 

iż wysłanie dokumentu wezwania do zapłaty i jego odbiór przez dłużnika skutkuje jego przerwaniem 

poprzez uznanie długu.” 

Ogółem w wyniku działań windykacyjnych wyegzekwowano należności od jednego dłużnika na kwotę 

540,00 zł, co stanowi 0,84% skontrolowanego zadłużenia. 

Na podstawie skontrolowanych dłużników ustalono, że Powiat nie podejmował wszystkich działań 

windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności Skarbu Państwa – stosownie do art. 42 

ust. 5 ustawy o finansach publicznych. 
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III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 

W trakcie kontroli sprawdzono następujące sprawozdania: 

 kwartalne Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które zostały terminowo 

przekazane do LUW. W dniu 18.02.2014 r. sporządzono korektę sprawozdania, w którym 

prawidłowo ujęto plan i wykonanie dotacji w dziale 851, rozdziale 85156. Dane zostały 

przedstawione w sposób rzetelny, zgodnie z ewidencją księgową prawidłowy pod względem 

formalno – rachunkowym i merytorycznym, 

 kwartalne Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami, zostały terminowo przekazane do LUW. Sprawozdanie za 2013 rok zostało sporządzone 

rzetelnie, zgodnie z ewidencją księgową, oraz prawidłowo pod względem formalno – 

rachunkowym i merytorycznym, 

 kwartalne Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez 

jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, które zostały terminowo przekazane do 

LUW. Sprawozdanie za 2013 rok zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z ewidencją księgową, 

oraz prawidłowo pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym. 

IV. PODSUMOWANIE 

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano w oparciu o następujące ustalenia: 

 nie przekazano radcy prawnemu dokumentacji dotyczącej 8 dłużników zalegających z opłatami 

z tytułu użytkowania wieczystego, 

 dopuszczono do przedawnienia należności z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 

186,84 zł. 

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. 

 

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia są:  

Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Anna Pietruńko – Naczelnik Wydziału Finansowego, 

Monika Drozda – inspektor w Wydziale Finansowym. 

 

Celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości i uchybień działając na podstawie art. 46 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), 

zalecam: 

1. przekazanie radcy prawnemu dokumentacji dotyczącej dłużników zalegających z opłatami 

z tytułu użytkowania wieczystego, 

2. podjęcie działań zmierzających do terminowego dochodzenia należności z tytułu użytkowania 

wieczystego. 
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Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, oczekuję  

w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji  

o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 


