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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
(dalej: "Urząd").

Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, od 9 grudnia 2015 r. (dalej: "Wojewoda").
(dowód: akta kontroli str. 15)

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie KontrolP.

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura NIK w Gdańsku.

1. Piotr Borkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LGD/14/2019
z 16 stycznia 2019 r.

2. Ewa Gross, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/32/2019 z 23 stycznia 2019 r.

3. Rafał Wieczorkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/15/2019 z 16 stycznia 2019 r.

4. Monika Stępka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/40/2019 z 11 lutego 2019 r.

5. Krzysztof Holli, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/49/2019 z 18 marca 2019 r. i nr LGD/57/2019 z 15 kwietnia 2019 r.

6. Marta Gajewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/48/2019 z 18 marca 2019 r.

7. Mariusz Gromadziński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/51/2019 z 22 marca 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-14, 1776)

II. Cel i zakres kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny:
1) wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod względem legalności, celowości,

rzetelności i gospodamości działań podejmowanych przez dysponenta części
budżetowej 85/22 - województwo pomorskie. Ocenie podlegały w szczególności:
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych,
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym

rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków
publicznych,

- sporządzenie rocznych łącznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań
za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych,

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań,
- nadzór i kontrola sprawowane przez Wojewodę w trybie art. 175 ustawy o finansach

publicznych2, w tym:
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek,
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu

państwa w części 85/22 - województwo pomorskie,
2) wykonania planu finansowego na 2018 r. Urzędu, pod względem legalności, celowości,

rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały w szczególności:
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych,
- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku

realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych,

Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: .ustawa o NIK').
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).
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- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał
2018 r. w zakresie operacji finansowych,

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań.

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia dokonane
w wyniku następujących działań kontrolnych:

analizy wykonania planu dochodów,
- szczegółowej kontroli prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych należności

oraz windykacji zaległości,
analizy stanu należności pozostałych do zapłaty,
analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym
efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków,
kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonanych w części 85/22 - województwo
pomorskie w trakcie roku budżetowego,
kontroli prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych,
kontroli prawidłowości dokonanych blokad,
kontroli przestrzegania ustalonych dla części 85/22 - województwo pomorskie limitów
wydatków, w tym -limitów środków na wynagrodzenia,
kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych,
szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta trzeciego stopnia,
analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- analizy przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji,
kontroli wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym,

- analizy stanu zobowiązań,
- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,

analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących
sporządzania sprawozdań,
analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem
budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki finansowane
w ramach części 85/22 - województwo pomorskie.

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli.

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/22 - województwo pomorskie
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2018 r. Urzędu
i wykorzystania przez kontrolowanych beneficjentów (Gminy: Przodkowo i Sierakowice)
dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego3 oraz
zadań realizowanych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019" (dalej: "Program rozwoju infrastruktury drogowej")4.

3 Dotacja udzielana jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: ,j.s.!.') na dofinansowanie ich zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego, wynikających z ustawy z dnia 27 paździemika 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, ze zm.), na zasadach określonych wart. 53 tej
ustawy oraz w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie
udzielania gminom dotacji celowej z budźetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego (Dz. U. poz. 875) - do 31 grudnia 2017 r., a od 1 stycznia 2018 r. - z dnia 14 grudnia
2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa
na dofinansowaniezadań w zakresie wychowania przedszkolnego(Dz. U. poz. 2425).

4 Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016--2019" (zmienianą uchwałami Rady Ministrów nr: 159/2016, 120/2017 i 188/2017),
zakładający dofinansowanie z budżetu państwa budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych
i gminnych na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie
udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty
dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 740, ze zm.).
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III. Charakterystyka kontrolowanej części
Budżet państwa w 2018 r. w części 85/22 - województwo pomorskie realizowany był przez
dysponenta części - Wojewodę, będącego równocześnie dysponentem trzeciego stopnia
w zakresie części środków objętych planem finansowym Urzędu5, 14 dysponentów środków
budżetu państwa bezpośrednio podległych dysponentowi części (dwóch drugiego
i 12 trzeciego stopnia - w tym Dyrektora Generalnego Urzędu) oraz 34 dysponentów
środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych dysponentom drugiego stopnia.
W 2018 r. w części 85/22 - województwo pomorskie realizowano 136 działań w ramach
74 podzadań, 40 zadań i 16 funkcji państwa, finansując m.in. zadania z zakresu: wspierania
rodziny (2 524 871,6 tys. zł), pomocy i integracji społecznej (279701,1 tys. zł), systemu
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony ludności (162 186,9 tys. zł), oświaty
i wychowania (146 034,7 tys. zł), a także ratownictwa medycznego (116162,5 tys. zł).

W ustawie budżetowej6 planowano realizację w 2018 r. w części 85/22 - województwo
pomorskie:
- dochodów budżetu państwa w kwocie 159883,0 tys. zł (0,04% planowanych dochodów

budżetu państwa ogółem),
- wydatków budżetu państwa w kwocie 3 260 549,0 tys. zł (0,8% planowanych wydatków

budżetu państwa ogółem),
- planowane wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 450,0 tys. zł.

W 2018 r. w części 85/22 - województwo pomorskie zrealizowano:
- dochody budżetu państwa w kwocie 182749,1 tys. zł (0,05% dochodów budżetu

państwa ogółem), wyższej o 23041,1 tys. zł (o 14,4%) od planowanej
(159708,0 tys. zł),

- wydatki budżetu państwa (z wydatkami niewygasającymi7) w kwocie 3 827 405,8 tys. zł
(1,0% wydatków budżetu państwa ogółem), niższej o 68288,6 tys. zł (o 1,8%)
od planowanej (3 895 694,4 tys. zł),

- wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 16322,3 tys. zł (0,02% wydatków tego
budżetu ogółem), niższej o 30,7 tys. zł (o 0,2%) od planowanej(16 353,0 tys. zł).

IV. Ocena
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykonanie budżetu państwa w 2018 r.
w części 85/22 - województwo pomorskie.

Kontrola 5,9% dochodów budżetowych uzyskanych przez dysponenta trzeciego stopnia
w Urzędzie wykazała, że zostały one terminowo i prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej.
Badanie 3,9% zaległości tego dysponenta wykazało, że prowadził on systematyczną
kontrolę terminowości zapłaty należności i podejmował przewidziane prawem czynności,
zmierzające do ich wyegzekwowania. Również objętych badaniem ulg w spłacie należności
(71,1% kwoty należności, objętych ulgami przez dysponenta trzeciego stopnia) udzielono
zgodnie z przepisami.

5 Do 22 sierpnia 2018 r. - z wyłączeniem środków ujętych w rozdziałach 75011 Urzędy wojewódzkie i 85595
Pozostała działalność oraz środków na wynagrodzenia we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
a od 23 sierpnia 2018 r. - z wyłączeniem środków ujętych w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, środków
na realizację przez Urząd projektów unijnych i środków na wynagrodzenia we wszystkich rozdziałach
klasyfikacji budżetowej. Dysponentem wyłączonych środków był Dyrektor Generalny Urzędu.
Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291).
Planowane wydatki w kwocie 175,0 tys. zł, których termin realizacji został przedłużony do 31 marca 2019 r.
przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa,
które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346).

8 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny:
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.
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Opis stanu
faktycznego

Kontrola 42,9% wydatków budżetu państwa w części 85/22 - województwo pomorskie,
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na które w Urzędzie wydano
809,3 tys. zł, a także wykorzystania środków przeniesionych z rezerwy ogólnej, dobranych
celowo rezerw celowych i rezerwy Wojewody wykazała, że objęte badaniem wydatki
zrealizowano w sposób celowy, gospodarny i w granicach kwot planowanych, dotacji
na realizację zadań udzielono zgodnie z przepisami, a środki z rezerw wykorzystano
zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wydatkowania
środków (polegające na naruszeniu art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień
publicznych9 przy udzieleniu przez dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie zamówienia
publicznego na kwotę 180,2 tys. zł) z uwagi na ich skalę, nie wpłynęły na obniżenie tej
oceny.

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/22 - województwo
pomorskie prawidłowo, na podstawie sprawozdań jednostkowych, a sprawozdania
jednostkowe kontrolowanej jednostki (dysponenta trzeciego stopnia) na podstawie danych
wynikających z ewidencji księgowej.

Wojewoda prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu państwa
w części 85/22 - województwo pomorskie, a stosowany w Urzędzie system kontroli
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych sprawozdań.

V, Wyniki kontroli

1. Dochody budżetowe

1. W 2018 r. w części 85/22 - województwo pomorskie zrealizowano dochody budżetu
państwa w kwocie 182749,1 tys. zł. Dochody te były wyższe o 23041,1 tys. zł (o 14,4%)
od zaplanowanych (159708,0 tys. zł10) oraz o 7512,3 tys. zł (o 4,3%) od uzyskanych
w 2017 r. (175236,8 tys. zł), m.in. w wyniku:
- zwrotów dotacji (z odsetkami) w kwocie 5 885,9 tys. zł, wyższej od kwoty zwrotów z ww.

tytułu w 2017 r. o 1 605,2 tys. zł,
- wyższych o 5814,1 tys. zł od planowanych i o 5618,6 tys. zł od uzyskanych w 2017 r.

zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
wypłacanych przez gminy (wpływ na poprawę skuteczności egzekucji ww. należności
miały: dokonana w 2017 r. zmiana przepisów, umożliwiająca jej prowadzenie z nadpłat
podatku dochodowego, wykazanych w zeznaniach rocznych, a także większa
aktywizacja zawodowa dłużników, związana z korzystnymi zmianami na rynku pracy),

- wyższych o 2661,9 tys. zł od planowanych i o 1 683,9 tys. zł od uzyskanych w 2017 r.
wpływów z opłat paszportowych (wpływ na zwiększenie dochodów z tego tytułu miało
m.in. większe niż w latach ubiegłych zainteresowanie Polaków mieszkających w Wielkiej
Brytanii uzyskaniem paszportów dla rodzin, w związku z planowanym wyjściem tego
kraju z Unii Europejskiej).

Głównymi źródłami dochodów były wpłaty powiatów z tytułu gospodarowania zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa (94 552,6 tys. zł, tj. 51,7% dochodów ogółem), zwroty przez
dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych przez
gminy (25860,1 tys. zł, tj. 14,2% dochodów ogółem), opłaty za badania, pobierane przez
powiatowe inspektoraty weterynarii (21 036,9 tys. zł, lj. 11,5% dochodów ogółem), opłaty
paszportowe (10461,9 tys. zł, lj. 5,7% dochodów ogółem) i wpływy z usług świadczonych
przez Państwową Inspekcję Sanitarną (5548,2 tys. zł, tj. 3,0% dochodów ogółem).

(dowód: akta kontroli str. 435-439, 447-483,556-557,1072-1076,1296-1301)

9 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
10 Po zmniejszeniu dochodów planowanych w ustawie budżetowej o 175,0 tys. zł na podstawie rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów
iwydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 r. (Dz. U. poz. 1774 ze zm.) - dalej:
,rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych'.
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Uzyskane w 2018 r. przez dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie dochody budżetu
państwa (16434,7 tys. zł) były wyższe:
- o 2858,7 tys. zł (o 21,1%) od zaplanowanych (13576,0 tys. zł), głównie w wyniku

uzyskania wyższych wpływów z opłat paszportowych (o 2 661,9 tys. zł),
- o 53,2 tys. zł (o 0,3%) od uzyskanych w 2017 r. (16 381,5 tys. zł).

Głównymi źródłami dochodów dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie były opłaty
paszportowe (10461,9 tys. zł, lj. 63,7% dochodów ogółem), opłaty za zatrudnienie
cudzoziemców (2287,0 tys. zł, lj. 13,9% dochodów ogółem) i opłaty legalizacyjne
(1 206,3 tys. zł, lj. 7,3% dochodów ogółem).

(dowód: akta kontroli str. 460-461)

Badanie uzyskanych w 2018 r. w Urzędzie (przez dysponenta trzeciego stopnia) dochodów
w kwocie 975,1 tys. zł11 (5,9% dochodów tego dysponenta) wykazało, że zostały one
prawidłowo zakwalifikowane do kategorii dochodów przypisanych lub nieprzypisanych,
a należności stanowiące podstawę ich uzyskania ujęto w księgach rachunkowych
na właściwych kontach księgowych - w zależności od terminu płatności. Dochody
nieprzypisane ewidencjonowano w sposób umożliwiający ich wyodrębnienie, a przypisy
jednostkowych należności były zgodne z dokumentami określającymi ich wysokość.

(dowód: akta kontroli str. 55-73, 194-195)

2. Na koniec 2018 r. w części 85/22 - województwo pomorskie:
- należności pozostałe do zapłaty wyniosły 913 465,3 tys. zł i były wyższe od stanu takich

należności na koniec 2017 r. 063189,7 tys. zł, tj. o 7,4%,
zaległości netto wyniosły 909515,5 tys. zł i były wyższe od stanu takich zaległości
na koniec 2017 r. 063543,7 tys. zł, tj. o 7,5%.

Wzrost należności pozostałych do zapłaty i zaległości netto wynikał głównie:
- ze zwiększenia o odpowiednio 69401,2 tys. zł (do 844 199,9 tys. zł - 92,4% należności

pozostałych do zapłaty ogółem) i 69388,9 tys. zł (do 844180,7 tys. zł - 92,8%
zaległości ogółem) niewyegzekwowanych zwrotów świadczeń wypłaconych przez gminy
z funduszu alimentacyjnego (mimo poprawy skuteczności egzekucji należności
z ww. tytułu w dalszym ciągu kształtuje się ona na niskim poziomie, nieprzekraczającym
5% zaległości),

- z nałożenia w 2018 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii12, przez państwowych inspektorów sanitamych na osoby
fizyczne kar pieniężnych na kwotę 3 571,9 tys. zł w związku z wytwarzaniem lub
wprowadzaniem przez nie do obrotu środków zastępczych ("dopalaczy"), które do końca
2018 r. nie zostały wyegzekwowane,

przy zmniejszeniu o 13347,9 tys. zł (do 184,2 tys. zł) zaległości z tytułu mandatów kamych
kredytowanych13 (głównie w wyniku dokonania w 2018 r. odpisu na kwotę 11 894,9 tys. zł
z powodu przedawnienia ich dochodzenia).

Stan należności pozostałych do zapłaty w części 85/22 - województwo pomorskie z tytułu
grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057) oraz kar
i odszkodowań wynikających z umów (§ 095) na koniec 2018 r. wynosił, odpowiednio,
6038,4 tys. zł i i 718,0 tys. zł.

Największe należności pozostałe do zapłaty z tytułu:
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wystąpiły

w Wojewódzkiej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Gdańsku (4583,9 tys. zł, z tego
z tytułu grzywien - 133,7 tys. zł i z innych kar pieniężnych - 4450,2 tys. zł),

11 Dochody ujęte w księgach na podstawie 50 dowodów, dobranych losowo z zastosowaniem metody PPS
(metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji -
założono interwał losowania na poziomie 2%) z zapisów strony Wn konta 130, dotyczących dochodów
Urzędu w kwocie 16434,7 tys. zł, uzyskanych w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, 75011 Urzędy wojewódzkie, 75414 Obrona cywilna, 85195 Pozostała działalność
i 85202 Domy pomocy społecznej. po wyłączeniu zapisów transakcji nieprzekraczających 500 zł (wszystkie
wylosowane dowody dotyczyły dochodów zaklasyfikowanych do rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie).

12 Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, ze zm.
13 Z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu kamego.
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kar i odszkodowań wynikających z umów wystąpiły w Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku - dalej: .KW PSP' (613,8 tys. zł, w całości
z tytułu kar wynikających z umów).

(dowód: akta kontroli str. 435-439, 447-483, 556-557,1072-1076,1296-1301,1676-1687,
1778-1812)

Na koniec 2018 r. u dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie:
- należności pozostałe do zapłaty wyniosły 16 495,6 tys. zł i były niższe od stanu takich

należności na koniec 2017 r. o 14047,7 tys. zł (o 54,0%),
- zaległości netto wyniosły 13207,9 tys. zł i były niższe od stanu takich zaległości

na koniec 2017 r. o 13435,1 tys. zł (o 49,6%),
głównie w wyniku odpisania zaległości z tytułu mandatów karnych kredytowanych na kwotę
11 894,9 tys. zł z powodu przedawnienia ich dochodzenia.

(dowód: akta kontroli str. 300-302,1259-1262)

Badanie dokumentacji dotyczącej 20 zaległości, na kwotę 512,5 tys. zł14 (0,06% zaległości
w części), wynikających z nałożonych przez Wojewodę grzywien i kar pieniężnych
za prowadzenie placówki bez zezwolenia, a także nałożonych przez powiatowych
inspektorów nadzoru budowlanego kar za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
(odpowiednio: 12, pięć i trzy zaległości) wykazało, że w Urzędzie prowadzono
systematyczną kontrolę terminowości zapłaty należności i podejmowano wobec dłużników
czynności zmierzające do ich wyegzekwowania, przewidziane przepisami § 7 i § 9
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych15. Do zakończenia kontroli jedną z ww. zaległości
(na kwotę 20,0 tys. zł) uznano za nieściągalną i dokonano jej odpisu aktualizacyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 74-95, 462, 472)

W 2018 r. w Urzędzie umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie
619,2 tys. zł, odroczono termin płatności należności w kwocie 100,0 tys. zł oraz rozłożono
na raty spłatę należności w kwocie 187,7 tys. zł.

Badanie siedmiu postępowań, w wyniku których przyznano ulgi w spłacie należności
o charakterze publicznoprawnym na 430,8 tys. zł16 oraz trzech, w wyniku których umorzono
należności o charakterze cywilnoprawnym na 214,3 tys. zł, wykazało, że:
- we wszystkich przypadkach wystąpiły przesłanki uzasadniające udzielenie ulg,

określone wart. 56, 57 lub 64 ustawy o finansach publicznych i w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa17,

- postępowania prowadzono z zachowaniem terminów i zasad określonych w ustawie
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjneg018,

- sposób ujęcia w księgach rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia ww. należności,
rozłożonych na raty i odroczonej był prawidłowy,

- odpisania umorzonych należności z ewidencji księgowej dokonano prawidłowo.
(dowód: akta kontroli str. 52-54, 96-130)

14 Dobranych w sposób celowy, na podstawie przeglądu analitycznego zaległości na 31 grudnia 2018 r.
wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie za 2018 r. (13207,9 tys. zł),
po wyłączeniu zapisów księgowych dotyczących mandatów kamych, należności ubocznych
i nieprzekraczających 1 tys. zł. Do badania dobrano 20 zaległości: trzy (na kwotę 182,5 tys. zł)
zaklasyfikowane do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, 12 (na kwotę 210,0 tys. zł) - do działu 750
Administracja publiczna i pięć (na kwotę 120,0 tys. zł) - do działu 852 Pomoc społeczna.

15 Dz. U. z 2017 r. poż. 1483.
16 Dwóch, w wyniku których rozłożono na raty należności w kwocie 55,0 tys. zł, jednego, w wyniku którego

umorzono należność w kwocie 50,0 tys. zł, jednego, w wyniku którego odroczono termin płatności
należności w kwocie 100,8 tys. zł i trzech, w wyniku których umorzono należności w kwocie 95,0 tys. zł
i rozłożono na raty należnościw kwocie 130,0 tys. zł.

17 Dz. U. z 2018 r. poz. BOO, ze zm.
18 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.
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Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Opis stanu
faktycznego

W 2018 r. u dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie przedawnieniu uległy należności
na kwotę 11 894,9 tys. zł (wszystkie z tytułu mandatów karnych kredytowanych), głównie
z powodu przedawnienia ich dochodzenia, spowodowanego bezskuteczną egzekucją,
prowadzoną przez urzędy skarbowe. Odpisania ww. należności z ewidencji księgowej
dokonano prawidłowo.

(dowód: akta kontroli str. 86, 96-99,103,1262)

3. W 2018 r. Wojewoda, w ramach nadzoru nad realizacją dochodów budżetowych,
sprawowanego w trybie art. 175 ustawy o finansach publicznych, przeprowadził m.in.
kontrole terminowości i prawidłowości pobierania dochodów i dochodzenia należności przez
24 podległych mu dysponentów19i 21 gmin20.W ich wyniku stwierdzono nieprawidłowości
polegające m.in. na: nieaktualizowaniu wartości zaległości nieściągalnych (dziewięć
przypadków), niepodejmowaniu czynności windykacyjnych lub zwłoce w ich podejmowaniu
(osiem przypadków), błędnej klasyfikacji dochodów (sześć przypadków), bezpodstawnym
umorzeniu należności (dwa przypadki) i nieterminowym dokonaniu przypisów (dwa
przypadki). Sformułowane w wyniku tych kontroli zalecenia pokontrolne zostały przez
kierowników kontrolowanychjednostek przyjęte do realizacji.

Z wyjaśnień Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu wynika, że - z uwagi
na ograniczone zasoby kadrowe - ww. nadzór polegał głównie na prowadzeniu kontroli.
Analizowano również dane wynikające z jednostkowych sprawozdań Rb-27 i Rb-27ZZ,
w szczególności w zakresie dochodów wykazanych w paragrafach, w których zwykle
nie były realizowane albo kwot wyjątkowo wysokich lub niskich.

(dowód: akta kontroli str. 29-39,131-136,146-149)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. przez
kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów. Objęte badaniem dochody budżetowe
uzyskane przez dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie zostały terminowo i prawidłowo
ujęte w ewidencji księgowej. Badanie wybranych zaległości tego dysponenta wykazało,
że prowadził on systematyczną kontrolę terminowości zapłaty należności i podejmował
przewidziane prawem czynności, zmierzające do ich wyegzekwowania. Również objętych
badaniem ulg w spłacie należności udzielono zgodnie z przepisami.

2. Wydatki

2.1. Wydatki budżetu państwa

1. Wydatki budżetu państwa w 2018 r. w części 85/22 - województwo pomorskie wyniosły
3827405,8 tys. zł (wydatki zrealizowane do 31 grudnia 2018 r. - 3827230,8 tys. zł
i wydatki, których termin realizacji przedłużono do 31 marca 2019 r. - 175,0 tys. zł),
ij. 98,2% planowanych (3 895 694,4 tys. zł).

Zaplanowany w ustawie budżetowej limit wydatków (3260549,0 tys. zł) zwiększono per
saldo o 635145,4 tys. zł (zwiększenia ze środków: 47. pozycji rezerw celowych
0636019,7 tys. zł, rezerwy ogólnej 09952,0 tys. zł, środków z części 42 - Sprawy
wewnętrzne o 2017,0 tys. zł i z części 22 - Gospodarka wodna o 1 806,7 tys. zł oraz
przeniesienie do tej części planowanychwydatków w kwocie 14 650,0 tys. zJ21).

19 Kontrole przeprowadzono we wszystkich 18 powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
Wojewódzkich Inspektoratach: Inspekcji Handlowej w Gdańsku, Farmaceutycznym w Gdańsku, Transportu
Drogowego w Gdańsku i Weterynarii w Gdańsku, a także w Kuratorium Oświaty w Gdańsku i w Państwowej
Straży Rybackiej w Gdańsku.

20 Kontrole przeprowadzono w Gminach: Borzytuchom, Cedry Wielkie, Cewice, Chojnice, Dzierzgoń, Gardeja,
Karsin, Lębork, Lichnowy, Łeba, Nowy Staw, Pelplin, Pszczółki, Rumia, Sopot, Starogard Gdański,
Sulęczyno, Sztum, Wejherowo, Zblewo i Żukowo.

21 Na podstawie rozporządzenia w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
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W porównaniu do 2017 r. wydatki były wyższe o 99 820,1 tys. zł, lj. o 2,7%, głównie
w wyniku przekazania gminom dotacji celowych w kwocie 87 132,7 tys. zł na wydatki
związane z realizacją programu "Dobry start"22.

(dowód: akta kontroli str. 366-396, 440-444, 502-507, 543-555, 625-631, 661-662, 727,
1173-1213,1264-1295,1627-1656)

Wydatki dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie w 2018 r. (70 289,4 tys. zł, tj. 98,8%
planu po zmianach), w porównaniu do 2017 r. były niższe o 5550,1 tys. zł, tj. o 7,3%
(w 2017 r. zakupiono za 10405,0 tys. zł urządzenie mobilne RTG do skanowania
kontenerów i samochodów dla morskiego przejścia granicznego Gdańsk Port-Terminal
Kontenerowy DCT).

(dowód: akta kontroli str. 174,440-445)

2. Wydatki na wynagrodzenia23 w 2018 r. w części 85/22 - województwo pomorskie
wyniosły24 130 769,0 tys. zł (99,5% planowanych) i w porównaniu do 2017 r. wzrosły -
w wyniku wykorzystania przyznanych środków na utworzenie nowych stanowisk pracy oraz
na podwyżki wynagrodzeń - o 7404,4 tys. zł, tj. o 6,0%. Przeciętne zatrudnienie
(w przeliczeniu na pełne etaty) w części 85/22 - województwo pomorskie w 2018 r. (2 415
osób) w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 27 osób (o 1,1%), głównie w wyniku
zwiększenia liczby etatów w Urzędzie na zadania związane z zatrudnieniem i legalizacją
pobytu cudzoziemców oraz koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczeg025. Przeciętne
wynagrodzenie (4 512,4 zł) w porównaniu do 2017 r. zwiększyło się o 207,4 zł (tj. 04,8%).

(dowód: akta kontroli str. 625-631, 884-886, 911-933)

Wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie w 2018 r. wyniosły 35989,8 tys. zł (99,6%
planowanych) i w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 2837,1 tys. zł (o 8,6%). Przeciętne
zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w Urzędzie w 2018 r. (670 osób) było wyższe,
z opisanych wyżej przyczyn, o 36 osób (o 5,7%) w porównaniu do 2017 r. Przeciętne
wynagrodzenie (4 476,3 zł) w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 120,2 zł (o 2,8%).

(dowód: akta kontroli str. 884-886, 911-933)

W 2018 r. na wynagrodzenia bezosobowe w części 85/22 - województwo pomorskie
wydano 22323,0 tys. zł (o 90,7 tys. zł, tj. o 0,4% mniej niż w 2017 r.). Wydatki dysponenta
trzeciego stopnia w Urzędzie z ww. tytułu w 2018 r. wyniosły 870,1 tys. zł (o 194,5 tys. zł,
tj. o 28,8% więcej niż w 2017 r.). Poniesiono je głównie na wynagrodzenia: z tytułu umów
cywilnoprawnych, zawartych z konsultantami wojewódzkimi w oparciu o ustawę z dnia
6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia26,członków Wojewódzkiej Komisji
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz biegłych za sporządzenie opinii na rzecz tej
Komisji (łącznie 488,5 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 887-910)

22 Program wprowadzony z dniem 1 czerwca 2018 r. uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu ,Dobry strat' (M. P. poz. 514), polegający na wsparciu rodzin
z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego przyznawanym raz w roku
świadczeniem w wysokości 300 zł, na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,Dobry start' (Dz. U.
poz.1061).

23 Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne
funkcjonariuszy.

24 Według kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
25 Świadczenie wychowawcze: świadczenie wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 plus, realizowanego

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2134, ze zm.). W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 71ipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda przeją!
od Marszałka Województwa Pomorskiego zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, w tym dotyczące wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

2ti Dz. U. z 2017 r. poz. 890.
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W 2018 r. 95 osób wykonywało zadania Urzędu na podstawie umów innych niż umowa
o pracę27,a wydatki z tego tytułu wyniosły 533,6 tys. zł i były wyższe o 24,0% niż w roku
poprzednim.

(dowód: akta kontroli str. 887-892)

3. Na wydatki majątkowe w części 85/22 - województwo pomorskie zaplanowano w ustawie
budżetowej kwotę 9649,0 tys. ZpB,którą w trakcie roku zwiększono do 155498,5 tys. zł29
(o 1 511,6%). W 2018 r. wydatki majątkowe wyniosły 146037,5 tys. zpo (wydatki
zrealizowane do 31 grudnia 2018 r. - 145862,5 tys. zł i wydatki, których termin realizacji
przedłużono do 31 marca 2019 r. - 175,0 tys. zł), tj.93,9% planowanych. Wzrost
planowanych wydatków majątkowych w części 85/22 - województwo pomorskie wynikał
głównie z uwzględnienia w trakcie 2018 r. finansowania w tej części zadań, dotyczących:
budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych i powiatowych w ramach Programu
rozwoju infrastruktury drogowej (na realizację zadania wydano 43743,8 tys. zł) oraz
modernizacji dróg lokalnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej31
(na realizację zadania wydano 22 983,8 tys. zł). W trakcie 2018 r. zrezygnowano natomiast
z finansowania budowy bloku operacyjnego w Szpitalu Puckim Sp. z 0.0. (na realizację
zadania planowano wydatki w kwocie 3 000 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 440-445,508,555-557,1296-1301)

Wydatki majątkowe w Urzędzie wyniosły 3 351,0 tys. Zp2, tj. 98,9% planowanych i były
niższe od wykonanych w 2017 r. o 7 758,7 tys. zł, tj. o 69,8%. Z ww. środków zrealizowano
21 zadań, m.in. zakupiono samochody osobowe i ciężarowe na potrzeby Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu oraz Państwowej Straży Łowieckiej
w Gdańsku (łącznie 581,0 tys. zł), agregaty pompowe dla wojskowych magazynów
przeciwpowodziowych (439,8 tys. zł), oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej
Urzędu (296,4 tys. zł), a także przebudowano pomieszczenia serwerowni na pomieszczenia
biurowe Urzędu (857,0 tys. zł). Niewykorzystanie limitu środków na wydatki majątkowe
(37,0 tys. zł) spowodowane było m.in. odstąpieniem od zakupu urządzeń wielofunkcyjnych
dla Wydziału Kontroli Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 785-837,1174)

4. Wojewoda środki otrzymane z rezerwy ogólnej (9 952,0 tys. zł) przekazał, zgodnie
z przeznaczeniem, Gminom Cedry Wielkie, Kościerzyna, Przodkowo i Sierakowice oraz
Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Gdańsku na: rozbudowę szkoły
podstawowej w Cedrach Wielkich (1 898,0 tys. zł), rozbudowę i nadbudowę szkoły
podstawowej w Pomieczynie (1 568,0 tys. zł), renowacje i remonty zabytkowych kościołów
(1 566,0 tys. zł), budowę przedszkola w Sierakowicach (1 000,0 tys. zł) i sali gimnastycznej
w Kaliskach Kościerskich (920,0 tys. zł). Natomiast z 3000 tys. zł, przyznanych Powiatowi
Puckiemu na dofinansowanie budowy bloku operacyjnego w Szpitalu Puckim Sp. z 0.0.

Wojewoda przekazał 56,0 tys. zł z powodu odstąpienia Powiatu od realizacji tego zadania
(przekroczenie budżetu przez inwestora po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,
a następnie nieuzyskanie do końca roku wymaganej pozytywnej opinii Ministra Inwestycji
i Rozwoju na zmianę dofinansowanego zadania inwestycyjnego).

(dowód: akta kontroli str. 556-619, 625-631, 647-660, 727-776,1296-1301)

27 Umowy zlecenia trwające sześć miesięcy lub dłużej lub powtarzane nieprzerwanie przez ten okres.
28 W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 1 223,0 tys. zł.
29 W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 4 709,6 tys. zł.
30 W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 4669,7 tys. zł.
31 Program ustanowiony uchwałą nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej, realizowany w 2018 r. w drodze wsparcia gmin i powiatów środkami budżetu
państwa w formie dotacji celowej w realizacji ich zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy lub
remontów dróg powiatowych i gminnych.

32 W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 345,5 tys. zł.
10



Badanie wykorzystania środków przeniesionych z dobranych celowo dwóch pozycji (52 i 70)
rezerw celowych w kwocie 128908,5 tys. zł (20,3% środków, o które zwiększono z rezerw
celowych wydatki w części 85/22) wykazało, że Wojewoda przekazał ww. środki zgodnie
z przeznaczeniem:
- gminom, powiatom i Województwu Pomorskiemu na realizację zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego (z przekazanej kwoty 85164,7 tys. zł wykorzystano
84991,7 tys. zł, tj. 99,8%),

- gminom i powiatom na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych i powiatowych
w ramach limitu środków, przyznanych dla województwa pomorskiego na realizację
Programu rozwoju infrastruktury drogowej (przekazane środki w kwocie 43 743,8 tys. zł
wykorzystano w całości).

(dowód: akta kontroli str. 647-686, 693-726)

Utworzoną z zachowaniem wymogów określonych wart. 140 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, rezerwę Wojewody (4546,0 tys. zł) rozdysponowano w całości, m.in.
na dofinansowanie realizacji przez Gminę Tczew projektu ,Narodowe dziedzictwo
tczewskich terenów nad Wisłą przywracamy społeczeństwu miasta' (1 599,9 tys. zł), a także
na zakup samochodów ratowniczych (1 330,0 tys. zł) oraz doposażenie (1 216,0 tys. zł)
i uzupełnienie środków na zakupy inwestycyjne (330,0 tys. zł) powiatowych (w Człuchowie,
Kartuzach, Kościerzynie, Nowym Dworze Gdańskim Pucku i Sztumie) i miejskich
(w Słupsku i Gdańsku) komend Państwowej Straży Pożarnej.

(dowód: akta kontroli str. 502-504, 543-546, 1120-1173)

Wydatki ujęte w planie finansowym dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie na 2018 r.
(63507,9 tys. zł) w trakcie roku zwiększono o 7644,7 tys. zł, w tym o 7461,3 tys. zł
ze środków 10. pozycji rezerw celowych) i o 180,4 tys. zł ze środków rezerwy Wojewody.

(dowód: akta kontroli str. 1120-1176)

Badanie wykorzystania przez dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie środków
przyznanych z poz. 22 rezerw celowych (3 622,0 tys. zł) i rezerwy Wojewody (215,5 tys. zł)
wykazało, że:
- środki z poz. 22 rezerw wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem, na bieżące

utrzymanie przejść granicznych,
- środki z rezerwy Wojewody wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem, m.in.

na zakup urządzenia UPS dla KW PSP - 83,6 tys. zł i organizację koncertu z okazji 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - 74,3 tys. zł,

- zmiany w planowanych wydatkach wynikały z faktycznych potrzeb i były celowe,
a Dyrektor Generalny Urzędu, po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu wydatków,
wprowadzał odpowiednie zmiany w planie finansowym.

(dowód: akta kontroli str. 1176-1213)

5. Wojewoda dokonał, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, blokad wydatków w kwocie 13759,3 tys. zł (w tym 12303,0 tys. zł
dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t.
ustawami), głównie z powodu niepełnego wykorzystania środków na wypłaty zasUków
stałych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

(dowód: akta kontroli str. 625-646)

6. Z ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego33

wydatków w kwocie 2 746,0 tys. zł (na dofinansowanie kwotami 1 823,0 tys. zł i 514,0 tys. zł
drugich etapów rozbudowy zespołów szkolno-przedszkolnych o część przedszkolną w -
odpowiednio - Mściszewicach i Węsiorach oraz na zakupy inwestycyjne i sprzętu na kwotę
409,0 tys. zł przez KW PSP do 31 marca 2018 r. wykorzystano, zgodnie z przeznaczeniem,
870,9 tys. zł (514,0 tys. zł na rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Węsiorach
i 356,9 tys. zł na zakupy inwestycyjne i sprzętu przez KW PSP).

33 Dz. U. poz. 2426.
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Niepełne wykorzystanie ww. środków wynikało z rezygnacji Gminy Somonino z realizacji
drugiego etapu rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Mściszewicach (nie
wykorzystano 1 823,0 tys. zł) oraz oszczędności powstałych przy udzielaniu zamówień
publicznych przez KW PSP (nie wykorzystano 52,1 tys. zł). Srodki niewykorzystane
(1 875,1 tys. zł) zwrócono 30 marca 2018 r. na rachunek dochodów centralnego rachunku
bieżącego budżetu państwa.

(dowód: akta kontroli str. 1520-1547)

Ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki
w kwocie 175,0 tys. zł (na remont pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Gdańsku z przystosowaniem na pracownię badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń
- ASF) spełniały warunki określone wart. 181 usl. 4 ustawy o finansach publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 622-624)

7. Zobowiązania w części 85/22 - województwo pomorskie, wynoszące na koniec 2018 r.
12014,1 tys. zł, w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. (11 722,6 tys. zł) były wyższe
o 291,5 tys. zł (o 2,4%) i dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych
z pochodnymi (11726,8 tys. zł - na koniec 2017 r. zobowiązania z tego tytułu wynosiły
11079,8 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. nie wystąpiły.

(dowód: akta kontroli str. 440-445, 366-427)

Zobowiązania dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie na koniec 2018 r. (3193,2 tys. zł)
w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. (2 884,8 tys. zł) były wyższe o 311,3 tys. zł
(o 10,8%) i dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi
(1 628,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 838-883)

8. Badanie wydatków Wojewody na dobrane w sposób celowy dotacje celowe
(1 629519,6 tys. zł, tj. 45,6% dotacji) na:
- zadania bieżące:

• zlecone gminom i powiatom w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego
(odpowiednio: 1 480 359,9 tys. zł i 20 424,1 tys. zł),

• własne gmin, powiatów i Województwa Pomorskiego w zakresie wychowania
przedszkolnego (odpowiednio: 84 951,2 tys. zł, 208,0 tys. zł i 5,5 tys. zł),

- inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin i powiatów, polegające na budowie, przebudowie
i remoncie dróg gminnych i powiatowych w ramach Programu rozwoju infrastruktury
drogowej (odpowiednio: 21 871,9 tys. zł i 21 871,9 tys. zł),

wykazało, że:
- środki na wypłaty świadczenia wychowawczego zaplanowano na podstawie kalkulacji

potrzeb sporządzanych przez j.s.t., na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego - na podstawie przekazanych przez j.s.t. danych o liczbie uczniów
w wieku do lat pięciu, przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego;

- monitorowano zapotrzebowania na wypłaty dotacji, a środki na dotacje, przekazywane
w terminach umożliwiających realizację zadań, były wystarczające do ich realizacji;

- dokonywano oceny wykorzystania dotacji m.in. weryfikując sprawozdania budżetowe,
zbierając informacje o przewidywanym stopniu ich wykorzystania, a także weryfikując
stopień realizacji celów na podstawie wskaźników budżetu zadaniowego
i przedkładanych faktur, potwierdzających realizację dotowanych zadań;

- niewykorzystane środki z dotacji na wypłaty świadczenia wychowawczego
(18455,7 tys. zł) i na wychowanie przedszkolne (173,0 tys. zł) zwrócono w terminie,

- środki na realizację zadań w ramach Programu rozwoju infrastruktury drogowej
wykorzystano w całości.

- zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło
w terminie określonym wart. 152 usl. 2 ustawy o finansach publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 939-1119, 1657-1662)
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Badanie wydatków w kwocie 10293,9 tys. zfl4 (bieżących - 7 913,2 tys. zł i majątkowych-
2380,7 tys. zł)35, stanowiących 14,6% wydatków poniesionych w Urzędzie przez
dysponenta trzeciego stopnia w 2018 r., wykazało, że dokonano ich zgodnie z planem
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. Wydatki poprzedzono
procedurą przewidzianą w Prawie zamówień publicznych stosując odpowiedni tryb
udzielania zamówień36, a gdy dokonywano ich bez stosowania ustawy, zachodziły
przesłanki określone wart. 4 tej ustawy.

(dowód: akta kontroli str.. 63-65,1507-1519,1548-1626)

9. W 2018 r. w Urzędzie udzielono 15 zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów
Prawa zamówień publicznych, o łącznej wartości 5286,4 tys. zł (11 - w trybie przetargu
nieograniczonego, jednego - na usługi społeczne w trybie art.1380 ww. ustawy i trzech -
w trybie zamówienia z wolnej ręki). Łączna wartość zamówień udzielonych z wyłączeniem
procedur ww. ustawy wyniosła 6 912,4 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 1302-1311)

Badanie dobranych celowo trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
(w trybie przetargu nieograniczonego, z wolnej ręki i z wyłączeniem procedur Prawa
zamówień publicznych - o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30000 euro, określonej wart. 4 pkt 8 tej ustawy), na które w 2018 r. wydano
809,3 tys. zł wykazało, że:
- postępowanie z wolnej ręki (na dostawę ciepła - na realizację zamówienia w 2018 r.

wydano 476,3 tys. zł) przeprowadzono zgodnie z przepisami Prawa zamówień
publicznych;

- postępowanie z wyłączeniem procedur tej ustawy (na dostawę 180 zapór
przeciwpowodziowych - na realizację zamówienia wydano w 2018 r. 152,8 tys. zł)
przeprowadzonozgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie,

- postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (na modernizację systemu
kolejkowego - na realizację zamówienia wydano w 2018 r. 180,2 tys. zł)
przeprowadzono z naruszeniem art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień
publicznych,

- wydatki na realizację wszystkich trzech zamówień poniesiono terminowo i ujęto
w księgach rachunkowych, a zamówienia służyły realizacji zadań Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 1312-1486, 1663-1675)

Plan zamówień publicznych na 2018 r. sporządzono i umieszczono na stronie internetowej
Urzędu w terminie określonym wart. 13a ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w 2018 r. sporządzono zgodnie
z wzorem i przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie określonym
wart. 98 ust. 2 ww. ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 1487-1506)

34 Wydatki dokonane na podstawie 83 dowodów księgowych: 78 dowodów na kwotę 10285,8 tys. zł,
dobranych losowo z zastosowaniem metody monetamej MUS (metoda statystyczna uwzględniająca
prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji - założono próg istotności: 2,0%,
istotność wykonawczą: 0,75 progu istotności, a ryzyko statystyczne: 27%) z zapisów strony Ma konta 130
z wydatków Urzędu w kwocie 26 828,2 tys. zł (pozapłacowe wydatki bieżące jednostek budżetowych
i wydatki majątkowe, po wyłączeniu wydatków o wartości poniżej 500 zł) oraz pięć dowodów na kwotę
8,1 tys. zł dobranych celowo.

35 25. wydatków na 6517,8 tys. zł zakwalifikowanych w dziale 600 Transport i łączność, 39 na 2151,4 tys. zł
zakwalifikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, 10 na 1 209,6 tys. zł zakwalifikowanych w dziale
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, po dwa wydatki w działach: 700 Gospodarka
mieszkaniowa, 752 Obrona narodowa 851 Ochrona zdrowia i 855 Rodzina na (odpowiednio) 51,3 tys. zł,
135,1 tys. zł, 10,3 tys. zł i 79,5 tys. zł oraz jednego w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na 138,9 tys. zł.

36 29 zamówień na kwotę 3 024,2 tys. zł (28 zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, w tym cztery
przeprowadzoneprzez inne jednostki budżetowe i jedno zamówienie z wolnej ręki).
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10. Wynikający z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych obowiązek nadzoru
i kontroli nad realizacją wydatków budżetowych realizowany był przez Wojewodę w 2018 r.
m.in. przez przeprowadzenie:
- kontroli 24 podległych Wojewodzie dysponentów37, obejmujących swoim zakresem

wydatkowanie środków publicznych (w ich wyniku stwierdzono m.in. pięć przypadków
wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem, szeŚĆ- zaciągnięcia zobowiązań
wykraczających poza rok budżetowy, pięć - błędnego klasyfikowania wydatków, pięć -
nieprawidłowego stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych),

- 32 kontroli w j.s.t. i 10 kontroli w podmiotach niepublicznych w zakresie prawidłowości
wykorzystania i rozliczenia dotacji (w ich wyniku stwierdzono m.in.: 16 przypadków
bezpodstawnego zawyżenia wydatków, cztery - pobrania dotacji w nadmiernej
wysokości, cztery - nierzetelnego ustalenia stanu faktycznego na potrzeby wyliczenia
wysokości dotacji, trzy - wydatkowania środków z dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
i trzy - nieprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków z dotacji),

- udokumentowanych okresowych analiz wykorzystania środków przez podległe jednostki
oraz dotacji przez ich beneficjentów, stanowiących m.in. podstawę dla decyzji
o dokonaniu zmian w planie wydatków.

(dowód: akta kontroli str. 131-139, 142-145, 153-157, 186-190)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono
następujące nieprawidłowości:

1. W postępowaniu na modemizację systemu kolejkowego, przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego (na realizację zamówienia wydano w 2018 r. 180,2 tys. zł
w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie), w ogłoszeniu o zamówieniu (dalej:
"ogłoszenie") oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: "siwz") zawarto
wykazy dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, w tym również dokumenty potwierdzające,
że nie zachodzą okoliczności, o których mowa wart. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy,
dotyczące wykluczenia wykonawców, którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności
podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne38,mimo że w ogłoszeniu i siwz
nie wskazano, że wykonawca przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.

Stanowiło to naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, a oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Urzędu, upoważniony przez Wojewodę
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w jego imieniu wyjaśnił,
że zamiarem Urzędu było wskazanie podstawy wykluczenia, o której mowa wart. 24
ust. 5 pkt 8 Prawa zamówień publicznych. Pominięto ją w wyniku omyłki pracownika
sporządzającego dokumentację postępowania.

Zdaniem NIK, wyjaśnienia te nie są przekonujące, gdyż zarówno ogłoszenie, jak i siwz,
muszą być precyzyjne, jednoznaczne i nie mogą wprowadzać wykonawców w błąd.
Natomiast siwz, po jego sporządzeniu, został zaakceptowany i zatwierdzony,
co oznacza, że jego treść uznano za prawidłową. Ponadto do dnia otwarcia ofert
nie zmieniono siwz, co potwierdza, że jej treść nie była kwestionowana. Dodać należy,
że w momencie badania oświadczeń złożonych przez wykonawców, stanowiących
wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Urząd uznał je za prawidłowe, mimo
że nie odnosiły się do okoliczności wskazanej wart. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy. Nie ma
więc żadnych przesłanek do uznania, że zamiarem Urzędu było wskazanie jako

37 W jednostkach wskazanych w przypisie nr 19.
38 Zaświadczenie - odpowiednio - właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny wskazany w wykazie dokument.
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podstawy wykluczenia zamawiającego również okoliczności wymienionej wart. 24 ust. 5
pkt 8 Prawa zamówień publicznych, a jej pominięcie w ogłoszeniu i siwz było omyłką.
Skoro więc ,w ogłoszeniu i siwz nie wskazano podstawy wykluczenia, o której mowa
wart. 24 ust. 5 pkt 8, nie było również podstaw prawnych do żądania dokumentów
potwierdzających, że nie zachodzą okoliczności wymienione w tym przepisie.

(dowód: akta kontroli, str. 1312-1344, 1362-1465, 1480-1482, 1485-1486,1663-1675)

2. W postępowaniu na modernizację systemu kolejkowego, o którym mowa wyżej, Urząd
nie udzielił wyjaśnienia na jedno z pytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści
siwz, przekazanym mu przez wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych. Zgodnie z tym przepisem zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w terminach wskazanych w tym przepisie. Stanowiło
to naruszenie art. 38 ust. 1 ww. ustawy, a także jej art. 38 ust. 2, zgodnie z którym treść
zapytań z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz,
bez ujawniania żródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Urzędu, upoważniony przez Wojewodę
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w jego imieniu wyjaśnił,
że przyczyną zaniechania była nieuwaga pracownika Urzędu odpowiedzialnego
za koordynację działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na pytania do siwz.

(dowód: akta kontroli, str. 1312-1344, 1362-1387, 1404-1453, 1458-1479,1483-1486, 1663-
1675)

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich
Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/22 - województwo pomorskie w 2018 r.
wyniosły 16322,3 tys. zł, lj. 99,8% planowanych (16353,0 tys. zł) i zostały przeznaczone
na zakup:
- samochodów dla Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku w ramach Programu

Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - dalej: ,PORiM' (419,3 tys. zł);
- sprzętu i wyposażenia dla KW PSP w ramach projektów ,Zwiększenie skuteczności

prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych' (7 959,0 tys. zł) i ,Usprawnienie systemu
ratownictwa w transporcie kolejowym - etap l' (7944,0 tys. zł), finansowanych
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej:
,POliŚ"). Z ww. środków zakupiono m.in. dwa przewożne agregaty prądotwórcze, trzy
samochody z podnośnikiem hydraulicznym, dwie przyczepy do przewozu sprzętu
i wyposażenia, jeden ciężki i dwa średnie samochody ratownictwa technicznego
z żurawiem oraz dwa samochody (średni i ciężki) ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym
potencjałem ratownictwa kolejowego.

Środki na finansowanie zakupów w ramach PORiM zaplanowano w ustawie budżetowej,
natomiast zakupy sprzętu i wyposażenia dla KW PSP w ramach POliŚ sfinansowano
ze środków otrzymanych z poz. 98 rezerwy celowej ,Finansowanie programów z budżetu
środków europejskich'.

(dowód: akta kontroli str. 360, 446,538-542,556-557,935,1296-1301)

W Urzędzie (u dysponenta trzeciego stopnia) w 2018 r. nie planowano i nie dokonano
wydatków z budżetu środków europejskich.

(dowód: akta kontroli str. 359-360)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.
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2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności
W 2018 r. w części 85/22 - województwo pomorskie na realizację 136 działań w ramach
74 podzadań, 40 zadań i 16 funkcji państwa wydano (w całości z budżetu państwa, bez
wydatków niewygasających) 3 827 230,8 tys. zł. W wyniku poniesienia tych nakładów
osiągnięto m.in. następujące efekty w ramach działań:
- 13.4.1.5'w Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 273 919 dzieci objęto

świadczeniem wychowawczym, a 281158 dzieci - wsparciem w ramach programu
.Dobry Start" (na realizację działania wykorzystano 1 554 892,3 tys. zł),

- 13.4.1.1'w Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla
opiekunów: sfinansowano wypłaty takich świadczeń 270518 osobom (na realizację
działania wykorzystano 909 367,8 tys. zł),

- 19.1.4.6W Pozostałe drogi publiczne: dofinansowano budowę, rozbudowę, przebudowę
lub remont 122,2 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (na realizację
działania wykorzystano 87 969,5 tys. zł),

- 3.1.7.3'w Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci
do podjęcia obowiązku szkolnego: zapewniono korzystanie z edukacji przedszkolnej
74903 dzieciom w wieku 3-51at (na realizację działania wykorzystano 84 903,8 tys. zł),

- 21.5.4.3'w Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego: przez zwrot producentom rolnym
części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej obniżono koszty produkcji rolnej na 643 182 ha użytków rolnych
(na realizację działania wykorzystano 50 156,4 tys. zł),

- 19.5.1.2'w Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku
ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym
transporcie zbiorowym: refundacją objęto 998 tys. biletów ulgowych jednorazowych
i 511 tys. - mieSięcznych(na realizację działania wykorzystano 46 982,2 tys. zł),

- 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla
najuboższych: pomocą w ramach programu dożywiania objęto 73 248 osób
(na realizację działania wykorzystano 28 537,2 tys. zł),

- 20.5.4.6'w Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,
kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania
mikrobiologiczne ludności: sfinansowano wykonanie 312753 badań i pomiarów w celu
pozyskania danych na temat czynników mających wpływ na zdrowie ludzi (na realizację
działania wykorzystano 19446,1 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 1688-1739, 1748-1775)

Badanie pięciu podzadań:
- 2.3.3'w Obrona cywilna (na realizację podzadania wydano 951,8 tys. zł),
- 13.1.4,W Wspieranie aktywnego starzenia się (na realizację podzadania wydano

2897,3 tys. zł),
- 19.5.1'w Wspieranie transportu przyjaznego środowisku (na realizację podzadania

wydano 46 982,2 tys. zł),
- 20.1.4'w Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

(na realizację podzadania wydano 163,4 tys. zł),
- 20.5.1'w Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia (na realizację

podzadania wydano 2 439,5 tys. zł),
na które w 2018 r. wydano 53434,2 tys. zł (1,4% wydatków budżetu państwa w części
85/22 - województwo pomorskie) wykazało, że:
- podzadania były spójne z celami zadań, do których zostały przypisane,
- cele i mierniki realizacji dwóch podzadań (2.3.3'w i 19.5.1'w) zostały ujednolicone przez

Ministerstwo Finansów, a trzech (13.1.4'w, 20.1.4'w i 20.5.1'w) okreśm Wojewoda
zgodnie z wymogami załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szcżegółowego sposobu, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej39,

- osiągnięto założone wartości mierników realizacji celów podzadań: 13.1.4'w -
dofinansowano działalność 30 placówek (dorny/kluby seniora) w zakresie wspierania

39 Dz. U. poz. 1154.
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aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym (planowano dofinansowanie
29 takich placówek), 20.5.1W - profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowego trybu życia
objęto 22,3% populacji województwa (planowano objęcie profilaktyką 20,4% populacji)
i 20.1.4W - j.s.t. wydały średnio 42,21 decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców
(planowano wydanie 40,97 takich decyzji na jednostkę) oraz zbliżoną do planowanej
wartość miernika realizacji celu podzadania 19.5.1W - przeciętne obniżenie kosztów
przejazdu komunikacją publiczną wyniosło 50,81% (planowano 51,32%),

- osiągnięto założoną wartość jednego z dwóch mierników realizacji celu podzadania
2.3.3W (przeprowadzono cztery planowane treningi kadry kierowniczej j.s.t. w zakresie
systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach), natomiast nie osiągnięto założonej wartości drugiego miernika
(przeszkolono z zakresu obrony cywilnej 45,75%, a nie, jak planowano, 84,97% osób
podlegających takiemu przeszkoleniu) z powodu braku wytycznych Ministerstwa Obrony
Narodowej dotyczących szkoleń z zakresu obrony narodowej, organizowanych wspólnie
ze szkoleniami z zakresu obrony cywilnej,

- efektywność wykorzystania środków na realizację podzadań, dla których cele i mierniki
określił Wojewoda, tj. podzadań 13.1.4W, 20.1.4W i 20.5.1W (przyjęta na potrzeby
kontroli jako - odpowiednio - liczba osób objętych wsparciem, liczba wydanych decyzji
w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej i liczba osób objętych profilaktyką do wielkości
środków przeznaczonych na realizację podzadań) w porównaniu do 2017 r. wzrosła.

(dowód: akta kontroli str. 556-557,1296-1301,1701-1729,1740-1747)

Wynikający z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych obowiązek nadzoru
i kontroli efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym Wojewoda
realizował m.in. monitorując realizację tych planów w drodze analizy danych wykazywanych
przez jednostki podległe w sprawozdaniach Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. (łącznie
z weryfikacją stopnia realizacji mierników zadań, podzadań i działań) oraz analizując
informacje od poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu o wartości wykonanych
mierników, decyzje podległych dysponentów o zmianach w planie wydatków w układzie
zadaniowym, a także wnioski o zmiany w planie wydatków w układzie tradycyjnym,
przedstawiające również zmiany w planie wydatków w układzie zadaniowym. Ponadto
podległe jednostki zobligowano do wskazywania czynników, powodujących odchylenie
od planowanej wartości mierników wykonania zadań. W wyniku przeprowadzanych analiz
ustalano stopień realizacji celu, odchylenia od planowanej wartości mierników, przyczyny
tych odchyleń, a także zmiany wartości docelowej miernika (w przypadku wystąpienia
przesłanek uniemożliwiających wykonanie go we wcześniej zaplanowanej wartości).
Z powodu braku możliwości kadrowych nie prowadzono natomiast kontroli podległych
jednostek, których przedmiotem byłaby problematyka efektywności i skuteczności realizacji
planów w układzie zadaniowym.

(dowód: akta kontroli str. 131, 133-135, 139-140, 186, 191-192)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa i budżetu środków
europejskich w 2018 r. przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. Objęte
badaniem wydatki budżetu państwa dysponenta części 85/22 - województwo pomorskie
i dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie zrealizowano w sposób celowy, gospodarny
i w granicach kwot planowanych, dotacji na realizację zadań udzielono zgodnie
z przepisami, a środki z rezerw wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzone
nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków (polegające na naruszeniu art. 25
ust. 1 pkt 1 oraz 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przy udzieleniu przez
dysponenta trzeciego stopnia zamówienia publicznego na kwotę 180,2 tys. zł) z uwagi
na ich skalę, nie wpłynęły na obniżenie tej oceny.
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Wniosek pokontrolny

3. Sprawozdawczość
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia łącznych sprawozdań za 2018 r. przez
dysponenta części 85/22 - województwo pomorskie oraz sprawozdań jednostkowych
Urzędu:
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-

23),
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych

ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy),

- z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych
ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28
Programy WPR),

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),

- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie
zadaniowym (Rb-BZ1) oraz

- w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r., tj. o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/22 - województwo
pomorskie na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek).
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu były zgodne z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał
w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań. Wyżej
wymienione sprawozdania zostały sporządzone w terminach określonych
w rozporządzeniach w sprawie sprawozdawczości budżetowej40, sprawozdawczości
w układzie zadaniowym41i sprawozdań z operacji finansowych42oraz prawidłowo pod
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

(dowód: akta kontroli str. 40-43,192-434,462-472,1701-1712)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną jednostkę
sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Objęte badaniem
sprawozdania sporządzono terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym.

VI. Wnioski

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli,
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań w celu
wzmocnienia mechanizmów kontrolnych w Urzędzie w zakresie przeprowadzania
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

40 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze zm.).

41 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.).

42 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).
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zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosku

VII. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK
w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK,
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały
w sprawie zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub
zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dniaAS kwietnia 2019 r.

Kontrolerzy
Piotr Borkowski

;J17
Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
DYREłq"OR OELEOl,TlIPV
NAJWYZSZEJ IZBY KOI"flhCLI

.~~~~~~k~
Podpis

Ewa Gross
główny specjalista kontroli państwowej

............. ~~ ~ .
Podpis

Krzysztof HolIi

.~:.~.C!~=~~!.
Podpis

Mariusz Gromadziński

staerJ.~~.~f..~~~~~~.~wej

Podpis
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