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WYSTAPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawre art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych^ oraz art. 6 ust. 4 

pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rzqdowej^ kontrolerzy: Roman Trzcielinski i Justyna 

D^bowska - starsi inspektorzy wojewodzcy w Wydziale Kontroli, Mazowieckiego Urz^du 

Wojew6dzkiego w Warszawie (dalej MUW), przeprowadzili w dniach od 4 do 28 czerwca 2019 r. 

kontrol^ problemowq w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony ^rodowiska w Warszawie 

ul. Bartycka l l O A (dalej WIO$). 

Przedmiot kontroli obejmowat prawidtowosc wykorzystania srodkow finansowych 

otrzymanych z budzetu pahstwa na realizacj^ wydatkow w rozdziale 90014 Inspekcja Ochrony 

irodowiska (dalej rozdziat 90014 klasyflkacji budzetowej). 

Kontrolq obj^to okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

^ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 
2 Ustawa z dnia 15 llpca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, ze zm.). 



Nawiqzuj^c do projektu wystqpienia pokontrolnego z 12 wrzesnia 2019 r , do ktdrego 

nie wniesiono zastrzezeri, przekazuj^ Panu Inspektorowi wystqpienie pokontrolne. 

i 

Na podstawie sprawdzonych w trakcie kontroli dokumentow ksi^gowych dotyczqcych 

wykorzystania srodkow finansowych otrzymanych na realizacj^ wydatkow w rozdziale 90014 

klasyfikacji budzetowej stwierdzono, ze: 

1. W 2018 r. WI05 na swojq dziatalnosc dysponowat, zgodnie z planem finansowyni,^srodkami 

finansowymi w kwocie 20 763 197,90 zt, z ktorej zgodnie . z . ewidencj^ ksi^gowq 

i sprawozdaniem rocznym Rb-28 z wykonania planu : wydatkow budzetu. pahstwa 
•..'1 

(dalej sprawozdanie Rb-28) wydat kwot^ 20 730 523,85 zt. Do, dyspozycji WIO^ na jego 
i 

rachunek bankowy wptyn^ty srodki finansowe w kwocie 20 730 700,73 zt, z ktorych kwota 

niewykorzystana w wysokosci 176,88 zt zostata zwrocona dysponentowi wyzszego'stopnia 

z zachowaniem terminu okreslonego w § 22 ust. 5 pkt 2 rozporzqdzenia w sprawie 

szczegotowego sposobu wykonywania budzetu paristwa^. | 

2. WIOS posiadat zatwierdzone* zasady (polityk^) rachunkowosci, w ktorych uregulowa'no 

wszystkie zagadnienia okreslone w art. 10 ustawy o'ractiunkowosci^. ] 

3. Stan zatrudnienia byt zgodny ze stanem wykazanym vy sprawozdaniu Rb-70 o zatrudniehiu 

i wynagrodzeniach w WIO^ w Warszawie za okres sprawozdawczy: IV kwartaf 2018 r. ._ ^ _ _ 

4. Wydatki z tytutu wyptaconych wynagrodzeri pracownikom zatrudnionym w WIO^^ byty zgodhe 

1 zawartymi umowami o prac^, okreslajqcymi wysokosc poszczegolnych skiadnikow 

wynagrodzen. Nalezne od wynagrodzen sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne 

oraz zaiiczka na podatek doctiodowy, odprowadzane byty w wyiiczonycli wysokosciach, 

z zachowaniem terminow ustalonych w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeh 

spotecznych^ oraz w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych^. 

^ Rozporz^dzenie Ministra Finansbw z dnia 31 pazdziernika,2018 r. w sprawie szczegdtowego sposobu wykonywania 
budzetu panstwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2225). j 

^ Zatwierdzone przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska, stanowl^ce • zatqczhik 
do zarz^dzenia nr 36/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniajqcego zarz^dzenie w sprawie wprowadzenia 
dokumentacji dotycz^cej zasad rachunkowosci w WIO^ w Warszawie. ' 

^ Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 351}. i 
^ Porownano pozycje dotyczqce 25 pracownikow na listach ptac za miesiqce; styczeri, czerwiec, wrzesierS 

i grudzieri 2018 r. z zapisami w kartotekach zarobkowych pracownikow, informacjami PIT-11 oraz umowami 
o pracQ okreslajqcymi wysokosc poszczegolnych sktadnikow. I 

' Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeri spolecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.). I 
^ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387). ! 
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5. Roczny odpis na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnych naliczono oraz przekazano 

na wyodr^bniony rachunek bankowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie 

0 zakiadowym funduszu swiadczeh socjalnych^ 

6. Skfadkr na Pahstwowy Fundusz Rehabilrtacji Osob Niepetnosprawnych (dalej PFRON) 

odprowadzano w terminach okreslonych w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej 

1 spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych^^. Deklaracja roczna wptat na PFRON -

rozliczenie wptat (DEK-R), zostata ztozona 18 stycznia 2019 r., tj. z zachowaniem terminu 

okreslonego w art. 21 ust. 2f ww. ustawy. 

7. WIO^ (na dzieh 31 grudnia 2018 r.) posiadat i uzytkowat 66 samochodow stuzbowych. Zasady 

korzystania z samochodow stuzbowych b^dqcych wtasnosciq WIO^ okreslono w Regulaminie 

korzystania z samochodow stuzbowych w WIO$ w Warszawie stanowiqcym zatqcznik 

do Zarzqdzenia NR 25/2016 Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony ^rodowiska 

w Warszawie (dalej MWI05) z dnia 6 wrzesnia 2016 r. Na koniec roku sporzqdzono rozliczenie 

paliwa za rok 2018 oraz inwentaryzacj^ paliwa znajduj^cego s i ^ w zbiornikach paliwowych 

pojazdow. W trakcie kontroli stwierdzono, ze przy dokonywaniu rozliczen nie wyst^pify 

tzw. przepaty, 

8. Kwoty wydatkow uj^te w ksi^gach rachunkowych byty zgodne z dowodami ksi^gowymi 

stanowigcymi podstaw? ich.zaewidencjonowania.- _ . . . 

9. Dowody ksiQgowe, b^dqce podstawq dokonanych wydatkow, spetnlaty wymogi okreslone 

w art. 21 i 22 ustawy o rachunkowosci oraz byty kompletne i prawidtowo uj^te w ewldencji 

ksi^gowej. Na dowodach ksi^gowych, dotyczqcych wydatkow rzeczowych, znajdowaty 

siQ opisy potwierdzajqce zastosowanie ustawy Prawo zamowieri publicznych^^. 

10. Wydatki klasyfikowane byty zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzqdzeniu w sprawie 

szczegotowej klasyfikacji budzetowej^^. 

11. Wydatki dokonane zostaty zgodnie z ustalonym planem finansowym WIOS na 2018 r. 

12. Zakupu podstawowych srodkow trwatych dokonywano ze srodkow na inwestycje, zgodnie 

z zasadami okreslonymi w rozporzqdzeniu w sprawie szczegotowej klasyfikacji budzetowej 

^ Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zaktadowym funduszu swiadczeri socjalnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1352). 
°̂ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1172, ze zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 
Rozporzqdzenie IVIinlstra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegbtowej klasyfikacji dochoddw, 
wydatkdw, przychodow i rozchodow oraz irodkdw pochodz^cych ze frbdet zagranicznych (dalej rozporzqdzenie 
w sprawie szczegotowej klasyfikacji budzetowej - Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.}. 
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oraz w rozporzqdzeniu w sprawie szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 

z budzetu panstwa^^. 

13. ^rodki trwate b^dqce na stanie jednostki zostaty prawidtowo uj^te w ewidencji ksiQgowej 

oraz w ksi^gach majqtkowych. 

14. Przeprowadzona inwentaryzacja sktadnikow majqtku wg stanu na dziert 31 grudnia 2018 r. 

zostata rozliczona, a jej wyniki odpowiednio udokumentowano i powiqzano z zapisami ksi^g 

rachunkowych roku obrotowego 2018. 

15. Sprawozdanie finansowe W\Oi za 2018 r. zostato sporzqdzone 27 marca 2019 r. rzetelnie 

i kompletnie oraz podpisane przez gtownego ksiqgowego i MWIO^, a w dniu 29 marca 2019 r. 

przyjQte przez MUW. W trakcie kontroli stwierdzono, ze kwoty wykazane w ww. dokumentach 

oraz w sprawozdaniu Rb-23 o stanie srodkow na rachunkach bankowych panstwowych 

jednostek budzetowycb za rok 2018 sq zgodne z kwotami wynikajgcymi ze stanu kont 

ksiQgowych. 

Ponadto stwierdzono, ze kwoty wykazane w sprawozdaniu F-03 o stanie i rucbu srodkdw 

trwatycb za 2018 r. byty o 3 000,00 zt nizsze w pordwnaniu z danymi wynikajqcymi z ewidencji 

ksiQgowej. Jednakze biorqc pod uwagQ to,, ze w trakcie trwania czynnosci kontrolnych dokonano 

jego korekty, uwzgl^dniajqc wielkosci kwot wynikajqce z ewidencji ksi^gowej, odst^puje 

siQ od sformufowania zaiecenia pokontrolnego. 

Przedstawiaj^c powyzsze ustalenia informuj^ Pana Inspektora, ze wykorzystanie srodkow 

finansowych otrzymanych w 2018 r. na realizacjQ wydatkow w rozdziale 90014 klasyfikacji 

budzetowej - zostato ocenione pozytywnie pomimo uchybienia. 

Jednoczesnie informuj^, ze zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rzqdowej 

od wystqpienia pokontrolnego nie przystugujq srodki odwotawcze. 

I up. WOJEVWDY MA20WIECKIEG0 

Dyrektora 
Wydzfaiu Kontroli 

" Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowego s p o s ^ b / i trybu finansowania 
inwestycji z budzetu pahstwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1579). 
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