Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2020 r.

FK-V.431.7.2020
Szanowny Pan
Marcin Paliński
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. Starostwie Powiatowym
w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica.
W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska kierownicze
pełnili:
 Pan Marcin Paliński – Starosta Nidzicki, wybrany na to stanowisko w dniu
19 listopada 2018 r.,
 Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Nidzicki, wybrany na to stanowisko w dniu
19 listopada 2018 r.
Kontrola przeprowadzona została przez pracownika Wydziału Finansów i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Rafała Zujko, starszego
inspektora wojewódzkiego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli Nr
FK-IV.0030.120.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. wydanego przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego.
Termin kontroli: od 17 do 28 lutego 2020 r.
Zakres kontroli:
– przedmiot kontroli: prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii
– okres objęty kontrolą: 2019 rok.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji
rządowej, w związku z art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
[Akta kontroli: II.1-8, V.1-2]

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki kontrolowanej ocenia się

pozytywnie.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:
I.

Planowane środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i
kartografii.
1. W 2019 roku Powiat Nidzicki realizował zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 2110
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w rozdziałach:
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 75011 Urzędy wojewódzkie.
2. Wielkość i wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z
zakresu geodezji i kartografii przedstawia się następująco:
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2.838,87
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-
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3. W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość wprowadzenia planu dotacji udzielonych
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do budżetu Powiatu. W wyniku analizy ustalono,
że:
 przyznane dotacje oraz ich zmiany ujmowane były w planie dochodów w odpowiedniej
podziałce klasyfikacji budżetowej,
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przyznane dotacje oraz ich zmiany ujmowane były w planie wydatków z uwzględnieniem
ich przeznaczenia w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.
Tym samym wypełniono dyspozycję art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
II. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa na realizację przez
Powiat zadań z zakresu geodezji i kartografii.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.1. Wielkość planu dotacji udzielonych z budżetu państwa w tym rozdziale wg stanu na
dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 30.821 zł. Powiat otrzymał z budżetu państwa
w 2019 r. dotacje w ww. rozdziale w łącznej wysokości 30. 821 zł, z czego wykorzystał
30.763,66 zł, co stanowiło 99,81% otrzymanej dotacji. Łączny koszt zadania wyniósł
33.602,53 zł, z czego kwota 2.838,87 zł stanowiła wkład własny Powiatu. Niewykorzystane
środki dotacji w kwocie 57,34 zł zwrócono na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w dniu 21 stycznia 2020 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art.
168 ustawy o finansach publicznych.
1.2. Środki finansowe pochodziły z:
 ustawy budżetowej – 30.215,66 zł,
 poz. 49 rezerw celowych budżetu państwa – 548 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
1.3. Dotację wydatkowano na dofinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem
gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, tj.:
 wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem
nieruchomościami wraz z pochodnymi – 10.521 zł,
 zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz adwokackiego dotyczących rozpraw
związanych z nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 4.612,50 zł,
 sporządzenie opinii o wartościach nieruchomości Skarbu Państwa – 9.100 zł,
 ogłoszenia w prasie o planowanym rozdysponowaniu nieruchomości oraz o
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości Skarbu Państwa – 423,12 zł,
 szkolenie pracowników w zakresie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa – 590 zł,
 podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 2.404 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia – 225 zł,
 wykonanie prac geodezyjnych – 2.337 zł,
 wykonanie przeglądu budowlanego nieruchomości Skarbu Państwa – 551,04 zł.
1.4. W toku kontroli sprawdzono prawidłowość wynagrodzenia pracownika realizującego
zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, które jest
dofinansowane w ramach otrzymanej dotacji.
Ustalono, że kwota wynagrodzenia zgodna jest z:
 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 ze m.),
 Regulaminem wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Nidzicy (wprowadzony
Zarządzeniem Nr 2/23/2018 Starosty Nidzickiego z dnia 18 czerwca 2018 r.).
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1.5. Ponadto, sprawdzono wszystkie dowody księgowe (faktury) potwierdzające wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
Ustalono, że zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wykorzystanie dotacji
nastąpiło przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona.
1.6. Wykaz zadań zleconych zrealizowanych w ramach rozdziału 70005 w 2019 r.
przedstawia poniższa tabela.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rodzaj zadania
Decyzje wydane w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości
Decyzje wydane w sprawie niezwłocznego zajęcia
nieruchomości
Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do
nieruchomości
Decyzje dotyczące ustalenia odszkodowania
Naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste
Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Najem nieruchomości Skarbu Państwa
Ustanawianie służebności nieruchomości Skarbu
Państwa
Przekształcenie użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa
Informacja o wysokości opłat za użytkowanie
wieczyste
Uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami
Ustalanie zobowiązań podatkowych za
nieruchomości Skarbu Państwa

Liczba spraw
12
11
40
10
1
1
2
1
203
51
12
4

1.7. Szczegółowe rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na
realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa złożono
do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 17 stycznia 2020 r., tj. zgodnie z
terminem wyznaczonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (31 stycznia 2020 r.).
1.8. Działalność jednostki w kontrolowanym rozdziale, ocenia się pozytywnie.
[Akta kontroli: III. 1-40, V.2-3]

2.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2.1. Wielkość planu dotacji udzielonych z budżetu państwa w tym rozdziale wg stanu na
dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 156.891 zł. Powiat otrzymał z budżetu państwa
w 2019 r. dotacje w ww. rozdziale w łącznej wysokości 156.891 zł, które wykorzystał
w całości 100%. Łączny koszt zadania wyniósł 246.558,83 zł, z czego kwota 89.667,83 zł
stanowiła wkład własny Powiatu.
2.2. Środki finansowe pochodziły z:
 ustawy budżetowej – 152.564 zł,
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 poz. 49 rezerw celowych budżetu państwa – 4.327 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
2.3. Dotację wydatkowano na dofinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, tj.:
 wynagrodzenie pracowników realizujących zadania związane z zadaniami z zakresu
geodezji i kartografii – 84.198 zł,
 wykonanie prac geodezyjnych w ramach modernizacji szczegółowej osłony
geodezyjnej na obszarze miasta Nidzica – 61.500 zł,
 wykonanie dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej
dla jednostki ewidencyjnej Janowo do wymagań przepisów prawa – 11.193 zł.
Ww. wydatki pozapłacowe związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii
zatwierdzone zostały przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (pismo z dnia 26 lipca 2019 r.).
2.4. W toku kontroli sprawdzono prawidłowość wynagrodzeń pracowników realizujących
zadania z zakresu geodezji i kartografii, które są dofinansowane w ramach otrzymanej dotacji.
Ustalono, że kwota wynagrodzenia zgodna jest z:
 rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych,
 Regulaminem wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Nidzicy (wprowadzony
Zarządzeniem Nr 2/23/2018 Starosty Nidzickiego z dnia 18 czerwca 2018 r.).
2.5. Ponadto, sprawdzono wszystkie dowody księgowe (faktury) potwierdzające wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. Ustalono, że zgodnie z art. 168
ust. 4 ustawy o finansach publicznych wykorzystanie dotacji nastąpiło przez zapłatę za
zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona.
2.6. Sprawdzono procedury wyboru wykonawców ww. prac i ustalono, że były zgodne z
wprowadzonym w Starostwie Powiatowym w Nidzicy uregulowaniem dotyczącym udzielania
zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €. Zapytania ofertowe wysyłane były do 3
oferentów, którzy zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Pani Iwony Urbanowicz – Kierownika
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dawali gwarancję prawidłowego
wykonania prac. Ponadto, zapytania ofertowe umieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie. Po otrzymaniu ofert dokonywano ich ocen i
wybierano oferty najkorzystniejsze a następnie podpisywano umowy na realizację prac.
Wszystkie prace (modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Nidzica
oraz dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostki
ewidencyjnej Janowo) zostały zrealizowane w terminie i przekazane do odbioru przez
komisje powołane Zarządzeniami Starosty Nidzickiego (Nr Z/10/2015 z dnia 30 stycznia
2015 r. oraz Nr 86/2018 z dnia 11 września 2018 r.). Po stwierdzeniu przez komisje
prawidłowości zrealizowanych prac wykonawcy wystawiali faktury, które zostały opłacone w
terminie.
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2.7. Wykaz zadań zleconych zrealizowanych w ramach rozdziału 71012 w 2019 r.
przedstawia tabela.
L.p.
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Rodzaj zadania
Wydawanie wypisów z rejestru gruntów, budynków i
lokali oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej
Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i
budynków
Sporządzanie i przekazanie do Sądu Rejonowego
zawiadomień w związku z przeprowadzoną
modernizacją ewidencji gruntów i budynków
Sporządzanie i przekazanie do Urzędu Miasta i
Urzędu Gminy zawiadomień w związku z
przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i
budynków
Wprowadzanie danych z aktów notarialnych do
rejestru cen i wartości nieruchomości
Prowadzenie postępowań administracyjnych
kończących się wydaniem decyzji w sprawie
ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Prowadzenie postępowań administracyjnych
kończących się wydaniem decyzji w sprawie
aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i
budynków
Prowadzenie postępowań administracyjnych
kończących się wydaniem decyzji w sprawie
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
Udzielanie informacji ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków – na wniosek zainteresowanych
stron
Realizacja projektu „Zintegrowana informacja
geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w
Powiecie Nidzickim”
Udostępnianie baz ewidencji gruntów i budynków
Rejestracja zgłoszonych prac geodezyjnych i
kartograficznych
Uzgodnienie ilości materiałów zgromadzonych w
państwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym udostępnionych do zgłoszenia prac
geodezyjnych i kartograficznych
Wystawienie dokumentów obliczenia opłaty
Obsługa narad koordynacyjnych
Weryfikacja wykonanych prac geodezyjnych i
kartograficznych
Wprowadzanie zmian do pzg i k baz ośrodka
Obsługa wniosków o uwierzytelnienie dokumentów
geodezyjnych i kartograficznych
Udostępnianie materiałów pzg i k na wniosek
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Liczba spraw
1.700
6.919
9.000
9.000

539
10
30

14
320
1
37
827
897

897
113
733
844
553
872

20
21
22

Obsługa kasowa interesantów w PODK i G
Wyjaśnianie i udzielanie informacji dotyczących
materiałów zasobów
Wydawanie danych z rejestru cen i wartości
nieruchomości

1.778
406
43

2.8. Szczegółowe rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na
realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa złożono
do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 17 stycznia 2020 r., tj. zgodnie z
terminem wyznaczonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (31 stycznia 2020 r.).
2.9. Działalność jednostki w kontrolowanym rozdziale, ocenia się pozytywnie.
[Akta kontroli: III. 1-41-93, V.4-6]

3. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
3.1. Wielkość planu dotacji udzielonych z budżetu państwa w tym rozdziale wg stanu na
dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 684 zł. Powiat otrzymał z budżetu państwa
w 2019 r. dotacje w ww. rozdziale w łącznej wysokości 684 zł, które wykorzystał w 100%.
3.2. Środki finansowe pochodziły z ustawy budżetowej.
3.3. Dotację wydatkowano na dofinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, tj. na
wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust.
1a oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze
zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. ustawy zadania te są zadaniami Starosty będącymi
zadaniami z zakresu administracji rządowej. Do zadań Starosty zalicza się:
 zmianę lasu na użytek rolny ( w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli
lasu),
 uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru – w odniesieniu do pozostałych
lasów,
 zatwierdzanie uproszczonego plan urządzenia lasu (po uzyskaniu opinii właściwego
terytorialnie nadleśniczego).
3.4. W toku kontroli sprawdzono prawidłowość wynagrodzenia pracownika realizującego
ww. zadania, które jest dofinansowane w ramach otrzymanej dotacji.
Ustalono, że kwota wynagrodzenia zgodna jest z:
 rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 Regulaminem wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Nidzicy (wprowadzony
Zarządzeniem Nr 2/23/2018 Starosty Nidzickiego z dnia 18 czerwca 2018 r.).
3.5. Szczegółowe rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na
realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa złożono
do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2020 r., tj. zgodnie z
terminem wyznaczonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (31 stycznia 2020 r.).
7

3.6. Działalność jednostki w kontrolowanym rozdziale, ocenia się pozytywnie.
[Akta kontroli: III. 94-99, V.6-7]

III. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Z uwagi na fakt, iż Powiat Nidzicki w okresie kontrolowanym nie przeprowadzał postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem środków budżetu państwa, w rozdziałach
klasyfikacji budżetowej objętych niniejszą kontrolą, odstąpiono od kontroli
i oceny w tym zakresie.
IV. Dokumentacja księgowa.
Dowody księgowe, na podstawie których realizowano wydatki:
 zawierały wszystkie niezbędne elementy wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2018 r., poz. 395 ze zm.),
 zawierały klasyfikację budżetową poniesionych wydatków, stosownie do przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),
 zostały prawidłowo zadekretowane (odpowiednie konto zespołu 4 w korespondencji
z kontem zespołu 2), tj. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 września 2017 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zm.),
 zawierały adnotację dotyczącą stosowania procedur zamówień publicznych
lub o przesłankach skutkujących brakiem stosowania ustawy, o którym mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
 zawierały pieczątki wpływu dokumentu do jednostki, stosownie do przepisów
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67),
 posiadały adnotację o dokonaniu wydatku względnie jego części z dotacji budżetu
państwa,
 sprawdzone były pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym
i zatwierdzone do zapłaty przez Starostę (Kierownika jednostki) i Skarbnika (Głównego
księgowego jednostki).
V. Sprawozdawczość budżetowa z realizacji dotowanych zadań oświatowych.
1. W
zakresie
objętym
kontrolą
Powiat
sporządzał
sprawozdania
Rb-50
o dotacjach/wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stosownie do
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 109 ze zm.).
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2. Prawidłowość i rzetelność sprawozdań budżetowych składanych przez Powiat do
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sprawdzono na podstawie
porównania danych zawartych we wszystkich sprawozdaniach budżetowych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej oraz ze sprawozdań jednostkowych składanych przez
jednostkę pomocniczą Powiatu (Starostwo Powiatowe), tj.:
 dane wykazane w sprawozdaniach Rb-50 zbiorczych o wydatkach porównano
z danymi zawartymi w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych przez
Starostwo Powiatowe,
 dane wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb-50 o dotacjach porównano
z ewidencją księgową Powiatu.
W wyniku kontroli stwierdzono, że:
 dane wykazane w zbiorczych sprawozdaniach Rb-50 o wydatkach były zgodne z danymi
wykazanymi w jednostkowych sprawozdaniach sporządzonych przez Starostwo
Powiatowe,
 dane wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb-50 o dotacjach, sporządzonych
przez Starostwo Powiatowe były zgodne z ewidencją księgową Powiatu,
 ww. sprawozdania sporządzane były w sposób czytelny i trwały, zawierały podpisy
Starosty oraz Skarbnika.
3. Ponadto, w toku kontroli sprawdzono terminowość przekazywania ww. sprawozdań
budżetowych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
i ustalono, że przekazywane były z zachowaniem terminów określonych w rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
4.

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze, ocenia się pozytywnie.
[Akta kontroli: IV.1-32, VI.7-8]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.
Mając na uwadze powyższą ocenę, z uwagi na brak stwierdzonych uchybień oraz
nieprawidłowości, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Artur Chojecki
Wojewoda
Warmińsko-Mazurski
/dokument podpisany elektronicznie/
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