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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  

Jednostka 
Kontrolowana 

Śląski Urząd Wojewódzki1, ul. Jagiellońska 25 Katowice 40-032  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski od 8 grudnia 2015 r.   

 (dowód: akta kontroli tom 1, str. 9) 

odstawa prawna art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Stefania Zalewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKA/6/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

2. Magdalena Kisiołek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/5/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

3. Karolina Cichy, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/4/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 5-6) 

4. Piotr Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/66/2019 z dnia 6 marca 2019 r.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 7-8) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018,  
pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 85/24 – województwo śląskie. 
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; 

                                                      
1 Dalej: Urząd.  
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 
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- 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 na podstawie art. 175 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3, w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w części 85/24 – województwo śląskie.  

Celem kontroli było również dokonanie oceny 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 i budżetu środków europejskich,  

w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych  
ze środków publicznych; 

- 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 dokonywanych w części 85/24 – 

województwo śląskie w trakcie roku budżetowego; 
- kontroli prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych;  
- kontroli prawidłowości dokonanych blokad; 
- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 85/24 – województwo śląskie 

limitów wydatków, w tym – limitów środków na wynagrodzenia; 
- kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych; 
- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III 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; 
- analiza 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 85/24 – województwo śląskie. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 
                                                      
3 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.; dalej: ustawa o finansach publicznych. 



 
 
 

4 
 

 
 

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Urzędu (dysponenta III stopnia) i wykorzystania dotacji przez kontrolowanych 
beneficjentów. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Z budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie finansowano zadania 
dotyczące przede wszystkim wspierania rodziny, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty 
i wychowania oraz transportu i łączności. 

Budżet państwa w części 85/24 – województwo śląskie realizowali: Wojewoda 
Śląski oraz 11 dysponentów trzeciego stopnia4 i dwóch dysponentów drugiego 
stopnia5 (którym podlegało 37 dysponentów trzeciego stopnia6). Ze środków 
budżetu państwa w tej części finansowane były także dotacje, które Wojewoda 
Śląski przekazywał jednostkom samorządu terytorialnego7 – Samorządowi 
Województwa Śląskiego, 167 gminom i 36 powiatom, w tym 19 miastom na prawach 
powiatu, a także innym podmiotom, m.in. Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu 
Narodowego Funduszu Zdrowia8, fundacjom, stowarzyszeniom. Spośród ww. 
beneficjentów dotacji, kontrolą NIK objęto Miasto Pszów9 i Gminę Istebna10. 

W 2018 r. w części 85/24 – województwo śląskie zrealizowano: 

− dochody budżetowe w kwocie 325 265,5 tys. zł (113,4% planu,  
tj. 286 768,0 tys. zł); 

− wydatki budżetu państwa, wraz z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku 
budżetowego11, w kwocie 5 603 141,0 tys. zł (97,6% planu po zmianach,  
tj. 5 739 837,3 tys. zł); 

− wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 40 307,5 tys. zł (99,8% planu 
po zmianach, tj. 40 370,3 tys. zł); 

Udział części 85/24 – województwo śląskie w całości dochodów budżetowych, 
wydatków budżetu państwa i wydatków budżetu środków europejskich wyniósł:  

− odpowiednio: 0,08%, 1,45% i 0,05% (dotyczy kwot planowanych); 
− odpowiednio: 0,09%, 1,44% i 0,06% (dotyczy kwot zrealizowanych).  

 

                                                      
4 Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Śląski Kurator Oświaty, 
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Śląski 
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej i Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. 
5 Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, będący 
jednocześnie dysponentami trzeciego stopnia. 
6 17 powiatowych lekarzy weterynarii i 20 państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. 
7 Dalej: j.s.t. 
8 Dalej: ŚOW NFZ. 
9 Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Pszów. 
10 Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Istebna. 
11 W kwocie 250,0 tys. zł. 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia12, że w części 85/24 – województwo śląskie 
w 2018 r. skontrolowane dochody Urzędu (3,6% dochodów dysponenta III stopnia) 
zostały ustalone terminowo i w odpowiedniej wysokości oraz prawidłowo ujęte 
w księgach rachunkowych. Bez zbędnej zwłoki podejmowano przewidziane prawem 
działania w celu dochodzenia objętych badaniem 76,0% zaległości netto Urzędu.  
W wyniku kontroli postępowań w sprawie udzielenia ulgi  w spłacie należności 
Urzędu stwierdzono, że postępowania te zostały przeprowadzone zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych i przyjętymi procedurami, a należności 
objęte ulgami prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych. Stwierdzono przypadek 
niepowiadomienia właściwego organu podatkowego o powzięciu informacji 
(w związku z prowadzonym postępowaniem o rozłożenie należności na raty) 
o uchylaniu się od opodatkowania przez podatnika prowadzącego działalność 
gospodarczą. W wyniku badania należności dysponenta części rozłożonych na raty 
ustalono, że część rat każdej z nich (0,03% dochodów w części 85/24 – 
województwo śląskie) zaksięgowano na niewłaściwych kontach (długoterminowe  
na koncie do ewidencji należności krótkoterminowych, a krótkoterminowe na koncie 
do ewidencji należności długoterminowych). Nieprawidłowości te, z uwagi na 
odpowiednio: incydentalny charakter i skalę, jak również brak negatywnego 
oddziaływania na sprawozdania, nie miały istotnego wpływu na wykonanie budżetu 
państwa w części 85/24 – województwo śląskie.  

W wyniku kontroli 17,0% zrealizowanych w części 85/24 – województwo śląskie 
wydatków budżetu państwa (przekazanych dotacji i wydatków Urzędu) oraz 100% 
wydatków budżetu środków europejskich Urzędu (dysponenta III stopnia) 
stwierdzono, że zostały one poniesione w sposób celowy, z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ustawie o finansach 
publicznych. W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej 
działalności ujęte w planie wydatków w układzie zadaniowym. Stwierdzone 
nieprawidłowości, dotyczące błędów w dokumentach z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i zwłoki w uregulowaniu zobowiązań wymagalnych Urzędu, 
z uwagi na odpowiednio: charakter formalny i skalę (0,03% zobowiązań Urzędu, 
jako dysponenta III stopnia), nie miały istotnego wpływu na wykonanie budżetu 
państwa w części 85/24 – województwo śląskie.  

Skontrolowane roczne łączne i jednostkowe sprawozdania budżetowe13 oraz 
kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych14 zostały sporządzone 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym oraz terminowo przekazane do 
odbiorców. Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części  
na podstawie sprawozdań jednostkowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych Urzędu (dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Sprawozdania zostały sporządzone w warunkach przyjętego 
systemu kontroli zarządczej, który nie zapobiegł jednak nierzetelnej prezentacji 
zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkowych 

                                                      
12 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. 
13 Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28 UE, Rb-BZ1. 
14 Rb-N, Rb-Z. 
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sprawozdaniach Urzędu i Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 
w Katowicach oraz w łącznym sprawozdaniu Rb-28 za 2018 r. (dane 
o zobowiązaniach Urzędu z tego tytułu przedstawione w sprawozdaniach zostały 
skorygowane w trakcie kontroli NIK). 

Wojewoda Śląski, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych 
sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 85/24 – 
województwo śląskie. W wyniku badania próby przekazanych dotacji stwierdzono 
jednakże, że nie zapewniono wymaganej częstotliwości kontroli kompleksowych 
domów pomocy społecznej, czym naruszono § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
społecznej15. Skutkowało to brakiem możliwości sprawowania w pełni rzetelnego 
nadzoru nad realizacją zadania w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej, 
dofinasowanego ze środków dotacji z budżetu państwa. Ponadto, nie w pełni 
rzetelnie mógł być sprawowany nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji 
planu wydatków w układzie zadaniowym, gdyż dwa z ośmiu ustalonych przez 
Wojewodę Śląskiego mierników realizacji pięciu skontrolowanych podzadań nie 
odnosiły się do tego, na co dysponent części miał wpływ.  

 
V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. W ustawie budżetowej na 2018 r.16 dochody budżetu państwa w części 85/24 – 
województwo śląskie zostały zaplanowane w wysokości 286 811,0 tys. zł. 
Zrealizowane i przekazane na rachunek budżetu państwa dochody wyniosły 
325 265,5 tys. zł, tj. 113,4% kwoty planowanej oraz 108,4% dochodów wykonanych 
w 2017 r.  

Największy udział w zrealizowanych dochodach (łącznie 96,4%) miały wpływy 
uzyskane w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa – 208 198,2 tys. zł (64,0% 
dochodów ogółem), 855 Rodzina – 52 289,1 tys. zł (16,1%) i 750 Administracja 
publiczna – 26 787,0 tys. zł (8,2%), 851 Ochrona zdrowia – 13 640,7 tys. zł (4,2%) 
i 010 Rolnictwo i łowiectwo – 12 686,7 tys. zł (3,9%). Z łącznej kwoty 
odprowadzonych dochodów, 28 442,7 tys. zł (8,7%) stanowiły dochody Urzędu 
(dysponenta III stopnia). Na powyższą kwotę składały się przede wszystkim 
dochody z tytułu: opłat za wydanie paszportów, kart pobytu i zezwoleń na pracę; kar 
i opłat nałożonych przez organy nadzoru budowlanego; grzywien nakładanych 
w formie mandatu karnego kredytowanego. Pozostałe dochody dysponenta części 
pochodziły z wpływów realizowanych przez j.s.t. oraz jednostki administracji 
zespolonej.  

Na kwotę dochodów zrealizowanych ponad założenia planu oraz ponad kwotę 
dochodów wykonanych w 2017 r. składały się przede wszystkim wpływy 
z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, należności zapłacone przez 
dłużników alimentacyjnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych, zwroty niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej  
wysokości dotacji w programie „Maluch+”, wpłaty przy składaniu wniosków 

                                                      
15 Dz.U. Nr 61 poz. 543, ze zm.; dalej: rozporządzenie MPS w sprawie nadzoru i kontroli  
w pomocy społecznej. 

 16 Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 291). 

Opis stanu 
faktycznego 
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o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz 
rejestracji oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, kary 
pieniężne i grzywny nakładane przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego w Katowicach (wcześniej dochody z tego tytułu wpływały  
na rachunek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego), wpływy z tytułu 
odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 58-76, 414-443, 461) 

W wyniku badania dochodów budżetowych Urzędu (dysponenta III stopnia) na 
łączną kwotę 1 024,1 tys. zł17 (0,3% dochodów w części oraz 3,6% dochodów 
Urzędu) stwierdzono, że zostały one ustalone terminowo i w odpowiedniej 
wysokości (określonej w przepisach prawa lub umowie) oraz prawidłowo ujęte  
w księgach rachunkowych.  

(dowód: akta kontroli tom IV str.138-144) 

1.2. Na koniec 2018 r. należności pozostałe do zapłaty w części 85/24 – 
województwo śląskie wyniosły 1 579 883,9 tys. zł, w tym 1 519 161,9 tys. zł 
stanowiło zaległości netto18. Największe kwoty zaległości netto wystąpiły w działach: 
855 Rodzina (1 300 498,9 tys. zł, tj. 85,6% zaległości netto), 700 Gospodarka 
mieszkaniowa (156 435,3 tys. zł, tj. 10,3%), 750 Administracja publiczna  
(24 639,9 tys. zł, tj. 1,6 %) i 851 Ochrona zdrowia (18 025,4 tys. zł, tj. 1,2%). 

W porównaniu do 2017 r. należności pozostałe do zapłaty wzrosły o 77 289,2 tys. zł 
(5,1%), w tym zaległości netto o 70 985,0 tys. zł (4,9%). Wzrost zaległości netto 
dotyczył przede wszystkim: należności od dłużników alimentacyjnych, należności 
wynikających z uchylenia wyroku zasądzającego odszkodowanie związane  
z gospodarowaniem nieruchomościami oraz należności z tytułu kar umownych 
naliczonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej19 
w Katowicach, w związku z realizacją projektów finansowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–202020. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 71-76, 456-459; tom V str. 456-471) 

W wyniku badania 100% należności dysponenta części rozłożonych na raty 
w łącznej kwocie 751,8 tys. zł ustalono, że część rat każdej z nich w łącznej kwocie 
105,1 tys. zł (0,03% dochodów w części) zaksięgowano na koncie służącym do 
ewidencji należności długoterminowych, w sytuacji gdy były one krótkoterminowe, 
albo na koncie służącym do ewidencji należności krótkoterminowych, w sytuacji gdy 
były one długoterminowe, co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 430-436, 566-567) 

                                                      
17 Doboru dokonano metodą PPS, z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości, przy 
założeniu interwału losowania na poziomie 2%. Próba obejmowała 49 zapisów księgowych, 
dotyczących m.in. opłaty z tytułu wydania paszportu, karty pobytu, pozwolenia na pracę; kary 
umowne; należności z tytułu czynszów i usług. 
18 Tj. należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane. 
Struktura wartości próby dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się 
następująco: 60,3% w dziale 750 Administracja publiczna, 39,7% w dziale 851 Ochrona zdrowia. 
19 Dalej: PSP. 
20 Dalej: POIiŚ 2014–2020.  
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W wyniku badania 20 zaległości Urzędu (dysponenta III stopnia) na dzień  
31 grudnia 2018 r. na łączną kwotę 10 876,6 tys. zł21 (0,7% zaległości netto w części 
oraz 76,0% zaległości netto Urzędu), stwierdzono, że we wszystkich przypadkach 
bez zbędnej zwłoki podejmowano przewidziane prawem działania w celu ich 
dochodzenia. Ponadto, nie wystąpiły przesłanki spisania badanych należności jako 
nieściągalnych.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 167-205) 

Na saldo zaległości występujących w dochodach budżetu w części 85/24 na dzień 
31 grudnia 2018 r. wpłynęły umorzenia należności Urzędu (dysponenta III stopnia) 
na łączną kwotę 4,4 tys. zł (dotyczące należności z tytułu 36 mandatów karnych 
kredytowanych). 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 284-285) 

W wyniku badania dziewięciu postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie 
należności Urzędu (dysponenta III stopnia) na łączną kwotę 117,6 tys. zł22 (0,01% 
zaległości netto w części oraz 0,8% zaległości netto Urzędu) stwierdzono, że 
prowadzono je zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przyjętymi 
procedurami23, a należności objęte badanymi ulgami zostały prawidłowo ujęte 
w księgach rachunkowych Urzędu. Wystąpił jednak przypadek niepowiadomienia 
właściwego organu podatkowego o powzięciu – w związku z prowadzonym 
postępowaniem – informacji o uchylaniu się od opodatkowania przez podatnika 
prowadzącego działalność gospodarczą, co opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 272-386) 

Zaległości Urzędu (dysponenta III stopnia) zmniejszyły się ponadto wskutek 
odpisania z ksiąg należności nieściągalnych (259,8 tys. zł)24 i przedawnionych 
(29 164,5 tys. zł)25. Zaległości przedawnione zostały prawidłowo ujęte w księgach 
rachunkowych Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 212-271) 

                                                      
21 Przy doborze próby zastosowano następujące kryteria: największe kwoty zaległości ujęte  
w księgach Urzędu (dysponenta III stopnia), długi okres przeterminowania, niewielki zakres 
dokonanych czynności windykacyjnych. Próba obejmowała 10 należności cywilnoprawnych 
i 10 należności publicznoprawnych (kary nałożone przez organy nadzoru budowlanego). 
22 Badaniu poddano 100,0% postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie należności ujętych  
w księgach Urzędu (dysponenta III stopnia), tj. cztery postępowania w sprawie umorzenia należności 
z tytułu grzywien nałożonych 36 mandatami karnymi kredytowanymi i pięć postępowań w sprawie 
rozłożenia na raty należności z tytułu kary i opłat nałożonych przez organy nadzoru budowalnego 
oraz ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę.  
23 Procedury dotyczące udzielania ulg wynikały z załącznika nr 2 i nr 4 do zarządzenia Wojewody 
Śląskiego nr 356/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.  
24 Z tego: 219,8 tys. zł w związku ze zgonem dłużników, zobowiązanych z tytułu mandatów karnych 
kredytowanych i 40,0 tys. zł w związku z wykreśleniem dłużnika z Krajowego Rejestru Sądowego. 
25 Tj. kosztów wydalenia z kraju 36 cudzoziemców na łączną kwotę 189,5 tys. zł, w sytuacji braku 
możliwości prawnych prowadzenia egzekucji  oraz 219 511 sztuk mandatów karnych kredytowanych 
na łączną kwotę 28 935,1 tys. zł, czterech grzywien w celu przymuszenia na łączną kwotę 22,0 tys. zł 
oraz jednej kary wymierzonej postanowieniem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wraz  
z odsetkami i kosztami upomnienia na łączną kwotę 17,9 tys. zł, które w całości zostały objęte 
tytułami wykonawczymi, lecz postępowania prowadzone przez organy egzekucyjne nie przyniosły 
efektów 
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1.3. W 2018 r., w ramach sprawowanego przez Wojewodę Śląskiego nadzoru, 
o  którym mowa w art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pracownicy 
Wydziału Kontroli przeprowadzili w pięciu gminach26 kontrole realizacji dochodów 
budżetowych. W przypadku trzech jednostek wydano zalecenia pokontrolne 
(w jednym przypadku opracowanie wystąpienia pokontrolnego było w toku), które 
dotyczyły m.in: zwrotu dochodów w łącznej kwocie 0,3 tys. zł, prawidłowego 
klasyfikowania dochodów budżetowych oraz ujmowania ich na właściwych kontach 
księgowych, terminowego odprowadzania pobranych dochodów budżetu państwa 
oraz rzetelnego wykazywania całości pobranych i przekazanych dochodów budżetu 
państwa (związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych j.s.t. ustawami) w sprawozdaniach Rb-27ZZ. Wszystkie 
zalecenia zostały zrealizowane.   

Pracownicy Wydziału Nadzoru Właścicielskiego przeprowadzili w jednym  
powiecie27 i dwóch miastach na prawach powiatu28 kontrole realizacji dochodów 
budżetowych z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa. W przypadku 
dwóch jednostek zalecenia, w szczególności dotyczące zwrotu dochodów 
budżetowych w łącznej kwocie 5,6 tys. zł, zostały zrealizowane, a w przypadku 
jednej29 – opracowanie wystąpienia pokontrolnego było w toku. 

Ponadto, pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki społecznej przeprowadzili 
w czterech ośrodkach pomocy społecznej30 kontrole działań podejmowanych wobec 
dłużników  alimentacyjnych. Stwierdzono w nich jednostkowe uchybienia w zakresie 
przekazywania komornikowi sądowemu informacji wynikających z wywiadu 
alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego. 

Działania nadzorcze dysponenta części polegały również na przeprowadzaniu, 
przez wydziały merytoryczne, okresowych analiz wykonania dochodów. Wydział 
Finansów i Budżetu sporządził także zbiorczą informację o wykonaniu dochodów 
według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.31 na podstawie informacji przekazanych 
przez kierowników jednostek administracji zespolonej oraz dyrektorów wydziałów 
Urzędu, zawierającą m.in. szczegółowy opis źródeł dochodów budżetowych, dane 
o występujących zaległościach w dochodach budżetowych, w tym przyczynach ich 
powstania oraz działaniach podjętych w celu ich wyegzekwowania. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 389-402) 

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

1. W wyniku badania rozłożonych na raty należności dysponenta części 85/24 – 
województwo śląskie w kwocie 751,8 tys. zł (100%) ustalono, że część rat każdej 
z nich w łącznej kwocie 105,1 tys. zł (0,03% dochodów w części) zaksięgowano  
na niewłaściwych kontach: 

                                                      
26 Świętochłowice, Mszana, Poraj, Pawłowice i Bytom. 
27 Powiat zawierciański. 
28 Siemianowice Śląskie i Chorzów. 
29 Dotyczącej Miasta Chorzowa. 
30 W Ogrodzieńcu, Bestwinie, Siewierzu i Dębowcu. 
31 Opracowanie informacji o wykonaniu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. było  
w toku. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− należność w kwocie 70,5 tys. zł32 zaksięgowano w pełnej wysokości na  
koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, tj. jako należność 
krótkoterminową, pomimo że raty w wysokości 50,1 tys. zł staną się wymagalne 
w 2020 r. i latach następnych i powinny być ujęte na koncie 226 
Długoterminowe należności budżetowe; 

− osiem należności w łącznej kwocie 681,3 tys. zł33 zaksięgowano w pełnej 
wysokości na koncie 226 Długoterminowe należności budżetowe, pomimo że 
raty w wysokości 55,0 tys. zł staną się wymagalne w 2019 r. i powinny być ujęte 
na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości34 należności krótkoterminowe to należności, które stają się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności długoterminowe 
to należności, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. Według załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Polskiej35, należności krótkoterminowe winny być 
ujmowane na koncie 221, a długoterminowe – na koncie 226 (w obowiązującej  
w Urzędzie polityce rachunkowości36 nie wprowadzono w tym zakresie odmiennych 
zasad). 

Z wyjaśnień Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu wynikało, że opisany powyżej 
sposób zaksięgowania należności rozłożonych na raty miał zapewnić prawidłowość 
ich wykazania w sprawozdaniu Rb-27, w którym (w kol. 7) ujmuje się  należności, 
których pierwotny termin płatności przypada na rok budżetowy. Dyrektor Wydziału 
Finansów i Budżetu wyjaśniła również: „Następnie, podczas prac związanych 
z zamykaniem ksiąg rachunkowych i ustalaniem wysokości kwot należności 
krótkoterminowych i długoterminowych na dzień bilansowy, dokonano, zgodnie 
z definicją wynikającą z ustawy o rachunkowości, podziału na kwotę dotyczącą 
należności krótkoterminowych (…) oraz na kwotę dotyczącą należności 
długoterminowych (…)”. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 430-436, 566-567) 

W odniesieniu do powyższego NIK zwraca uwagę, że zapisy w księgach 
rachunkowych winny odzwierciedlać stan rzeczywisty. Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4  
lit. b rozporządzenia MRiF w sprawie rachunkowości i planów kont, zakładowy plan 
kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, 
sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych 

                                                      
32 Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0810 Wpłaty środków 
pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw. 
33 Jw. 
34 Dz.U. z 2019 r. poz. 351; dalej: ustawa o rachunkowości. 
35 Dz.U. poz. 1911, ze zm.; dalej: rozporządzenie MRiF w sprawie rachunkowości i planów kont. 
36 Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 466/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie zasad rachunkowości dla operacji gospodarczych wykonywanych w ramach budżetu 
Wojewody Śląskiego jako dysponenta części budżetu państwa oraz dla operacji gospodarczych 
wykonywanych przez Wojewodę Śląskiego w związku z realizacją zadań dotyczących Funduszu 
Skarbu Państwa (poprzednio zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 25/16 z 1 lutego 2016 r.).   
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przepisach. Przyjęte w Urzędzie rozwiązania, dotyczące ewidencjonowania 
należności w księgach rachunkowych dysponenta części, powinny zapewniać 
możliwość sporządzenia m.in. sprawozdania Rb-27, jednakże rozwiązania te nie 
mogą naruszać przepisów ww. rozporządzenia, ani ustawy o rachunkowości.  

2. Pomimo zgromadzenia w toku postępowania o udzielenie ulgi (rozłożenia na raty) 
w spłacie należności Urzędu (dysponenta III stopnia) z tytułu opłaty legalizacyjnej 
nałożonej przez organ nadzoru budowlanego, dokumentów (oświadczenia strony  
z 23 sierpnia 2018 r., oraz kopii ewidencji przychodów i rozchodów za okres od 
marca do maja 2018 r.) wskazujących na popełnienie przestępstwa skarbowego 
polegającego na uchylaniu się od opodatkowania przez małżonkę dłużnika 
(prowadzącą działalność gospodarczą, gdzie faktycznie pracował dłużnik), nie 
poinformowano o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, podczas gdy, 
z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego37 
w związku z art. 113 § 1  i art. 133 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. 
Kodeks karny skarbowy38 wynika m.in., że instytucje państwowe, które w związku  
ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa skarbowego,  
są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. 

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu wyjaśniła: „W sprawie brak było informacji, 
żeby uznać, na podstawie przedstawionych tutejszemu organowi wypisów 
z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, że przedmiotowa Księga była 
niekompletna i była prowadzona nierzetelnie, a więc nie ujmowała wszystkich 
działań gospodarczych podmiotu. Z kolei tutejszy organ nie posiada kompetencji do 
weryfikacji powyższego”.  

W odniesieniu do powyższego NIK zwraca uwagę, że dłużnik w swoim 
oświadczeniu z dnia 23 sierpnia 2018 r. podał m.in, iż „Na chwilę obecną 
prowadzimy prace remontowo-budowlane u osób prywatnych gdzie inwestorzy nie 
chcą, aby wystawić im FV. Prowadząc takie prace uzyskujemy średniomiesięcznie 
ok. 10 tys. zł”, a przedłożona ewidencja przychodów i rozchodów nie zawierała 
przychodów wskazanych w powyższym fragmencie oświadczenia. 

W toku kontroli NIK, pismem z dnia 14 marca 2019 r., Wojewoda Śląski 
poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach o złożonym przez 
dłużnika oświadczeniu, celem rozważenia zasadności przeprowadzenia kontroli 
podatkowej. W związku z powyższym NIK odstępuje od sformułowania wniosku 
pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 333-355, 410-411; tom V str. 595) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów. 

Skontrolowane dochody Urzędu (3,6% dochodów dysponenta III stopnia) zostały 
ustalone terminowo i w odpowiedniej wysokości oraz prawidłowo ujęte w księgach 
rachunkowych. Bez zbędnej zwłoki podejmowano przewidziane prawem działania  
w celu dochodzenia objętych badaniem 76,0% zaległości netto Urzędu. 
Skontrolowane postępowania w sprawie udzielenia ulgi  w spłacie należności 
Urzędu zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych i przyjętymi procedurami, a należności objęte ulgami prawidłowo ujęto  

                                                      
37 Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm. 
38 Dz.U. z 2018 r. poz. 1958, ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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w księgach rachunkowych. Stwierdzono przypadek niepowiadomienia właściwego 
organu podatkowego o powzięciu informacji o uchylaniu się od opodatkowania przez 
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W wyniku badania należności 
dysponenta części rozłożonych na raty ustalono, że część rat każdej z nich (0,03% 
dochodów w części 85/24 – województwo śląskie) zaksięgowano na niewłaściwych 
kontach (długoterminowe na koncie do ewidencji należności krótkoterminowych, 
a krótkoterminowe na koncie do ewidencji należności długoterminowych). 
Nieprawidłowości te, z uwagi na odpowiednio: incydentalny charakter i skalę, jak 
również brak negatywnego oddziaływania na sprawozdania, nie miały istotnego 
wpływu na kontrolowaną działalność. Wojewoda Śląski, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 
ustawy o finansach publicznych sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem 
dochodów budżetowych w części 85/24 – województwo śląskie. 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. W ustawie budżetowej na 2018 r. wydatki budżetu państwa w części 85/24 – 
województwo śląskie zostały zaplanowane w wysokości 4 885 357,0 tys. zł. 
W trakcie roku wydano 252 decyzje zmieniające zaplanowaną kwotę, które per 
saldo zwiększyły plan wydatków o 854 480,3 tys. zł (17,5%) do kwoty  
5 739 837,3 tys. zł. Na kwotę 854 480,3 tys. zł składały się zwiększenia z rezerw 
celowych o 850 558,5 tys. zł, z rezerwy ogólnej o 2 656,8 tys. zł i z części 
42. Sprawy wewnętrzne o 4 045,0 tys. zł39 oraz zmniejszenie o 2 780,0 tys. zł40.   

Największe zmiany planu wydatków dokonane w wyniku rozdysponowania środków 
z rezerw celowych dotyczyły dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego (157 388,3 tys. zł41) oraz na realizację świadczenia 
wychowawczego (157 419,7 tys. zł42). 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 15-31, 59-63, 69-109) 

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dysponent części 
utworzył rezerwę w planie wydatków w kwocie 23 450,0 tys. zł (0,4% planu po 
zmianach), która została przeznaczona przede wszystkim na: zakup sprzętu 
medycznego i inwestycje w szpitalach; zakup sprzętu dla jednostek PSP; inwestycje 
w szkołach; zakup usług pocztowych i usług utrzymania czystości w Urzędzie.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 247-254) 

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w związku 
z odpowiednio: opóźnieniem w realizacji zadań43 oraz nadmiarem posiadanych 
środków), dysponent części wydał niezwłocznie 27 decyzji o blokowaniu 
planowanych wydatków w łącznej kwocie 30 403,1 tys. zł, w tym 28 016,6 tys. zł 

                                                      
39 Na zadanie pn. Skutki podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę  
w komendzie wojewódzkiej oraz w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży 
Pożarnej. 
40 Przeniesienie wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r.  
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na 
2018 r. (Dz.U. poz. 1774, ze zm.).  
41 Cz. 83 Rezerwy celowe, poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. 
42 Cz. 83 Rezerwy celowe, poz. 77 Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty  
o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
43 Dwie decyzje na łączną kwotę 15,0 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(92,2%) dotyczyło wydatków na dotacje dla j.s.t. Objęta decyzjami o blokowaniu  
kwota 15 393,1 tys. zł pochodziła z rezerw celowych. Nie wystąpiły przypadki 
blokowania wydatków na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy  
o finansach publicznych (w związku z niegospodarnością w określonych 
jednostkach lub naruszeniem zasad gospodarki finansowej). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 502-576) 

2.1.2 W 2018 r. wydatki budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie 
(wraz z wydatkami niewygasającymi) wyniosły  5 603 141,0 tys. zł (97,6% planu  
po zmianach i 102,6% wydatków w roku poprzednim), w tym 759 133,7 tys. zł 
(13,5%) sfinansowano z rezerw (757 509,3 tys. zł z rezerw celowych i 1 624,4 tys. zł  
z rezerwy ogólnej). Wydatki Urzędu (dysponenta III stopnia) wyniosły  
121 839,3 tys. zł (96,6% planu po zmianach i 114,4% wydatków tej jednostki w roku 
poprzednim).  

W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział (5 447 949,6 tys. zł,  
tj. 97,2%) miały wydatki poniesione na: wsparcie rodziny (66,1%), ochronę  
zdrowia (7,3%), pomoc społeczną (6,7%), bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową (5,4%), oświatę i wychowanie (4,2%), transport i łączność (3,5%), 
administrację publiczną (2,5%) oraz rolnictwo i łowiectwo (1,5%). 

Wydatki na dotacje44 dla j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych 
(przede wszystkim ŚOW NFZ) oraz jednostek spoza tego sektora (m.in. fundacji, 
stowarzyszeń) wyniosły 5 064 085,8 tys. zł (97,7% planu po zmianach, 90,4% 
wydatków w części i 101,1% wydatków na dotacje w roku poprzednim). Wydatki 
bieżące jednostek administracji zespolonej i Urzędu wyniosły 336 781,0 tys. zł 
(96,9% planu po zmianach, 6,0% wydatków w części i 106,8% wydatków bieżących 
tych jednostek w roku poprzednim). Wydatki majątkowe wyniosły 198 745,9 tys. zł 
(97,0% planu po zmianach, 3,5% wydatków w części i 147,7% wydatków 
majątkowych w roku poprzednim), z tego 178 038,9 tys. zł dotyczyło j.s.t. i jednostek 
spoza sektora finansów publicznych (jako beneficjentów dotacji), a 20 707,0 tys. zł – 
jednostek administracji zespolonej i Urzędu. 

Różnica pomiędzy wydatkami według planu po zmianach i wydatkami wykonanymi 
w 2018 r. wyniosła 136 696,4 tys. zł i dotyczyła przede wszystkim dotacji dla gmin, 
przeznaczonych na świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego i świadczenia rodzinne; zasiłki okresowe, celowe i pomoc 
w naturze; realizację programu rządowego „Dobry start” oraz dotacji dla Samorządu 
Województwa Śląskiego przeznaczonej na dopłaty dla przewoźników wykonujących 
krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących 
ustawowych ulg w takich przewozach. 

Wzrost wydatków w 2018 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 139 959,0 tys. zł 
(2,6%) wynikał głównie z realizacji w 2018 r. rządowego programu „Dobry start” 
(wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem 
roku szkolnego) oraz Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 

                                                      
44 Bez dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
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W wyniku badania próby wydatków ze środków dwóch rezerw celowych45 na kwotę 
210 852,0 tys. zł (27,8% wydatków z rezerw celowych) oraz wydatków 
sfinansowanych z rezerwy ogólnej46 na kwotę 1 624,4 tys. zł (100,0% wydatków  
z rezerwy ogólnej) stwierdzono, że zwiększenia planu wynikały z faktycznych 
potrzeb i były celowe, zmiany w planie wprowadzono po otrzymaniu decyzji Ministra 
Finansów o zwiększeniu wydatków, a otrzymane środki wykorzystano zgodnie  
z przeznaczeniem wskazanym w tych decyzjach.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 15-58, 88-109, 110-246) 

2.1.3. Na koniec 2018 r. zobowiązania ogółem w części 85/24 – województwo 
śląskie wyniosły 19 292,9 tys. zł. Największy udział w tej kwocie stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia/uposażenia rocznego47 
(13 895,3 tys. zł, tj. 72,0%) oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 
i składek na Fundusz Pracy48 (2 866,1 tys.  zł, tj. 14,9%). 

Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. wyniosły 28,7 tys. zł i w całości 
dotyczyły kosztów postępowań sądowych. Zobowiązania wymagalne Urzędu 
(11,1 tys. zł) zostały prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej tej jednostki. Pozostała 
kwota – 17,6 tys. zł – dotyczyła Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach. W przypadku zobowiązań wymagalnych na kwotę 2,2 tys. zł 
wystąpiła zwłoka w ich zapłaceniu (co opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w  sekcji Ustalone nieprawidłowości). 

W porównaniu do roku poprzedniego, w 2018 r. zobowiązania ogółem  
spadły o 9 792,6 tys. zł (33,7%), gdyż nie zaistniały występujące w 2017 r. 
nieprzewidywane, nietypowe zdarzenia powodujące powstanie zobowiązań 
w znacznej kwocie49.  

 (dowód: akta kontroli tom V str. 507-541, tom VI str. 22-23, 57-88) 

2.1.4. W 2018 r. wynagrodzenia w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły 
204 046,0 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach (204 956,8 tys. zł) i były o 4,4% 
wyższe niż w 2017 r. (195 537,2 tys. zł)50. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 4 598,11 zł i było o 4,0% wyższe niż 
w 2017 r. (4 421,91 zł). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 3 698 osób w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych i było wyższe o 0,4% (13 osób) od przeciętnego zatrudnienia 

                                                      
45 Poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, poz. 70 Program rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 
46 Na dotację dla Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze na dofinansowanie zadania pn. Remont 
odtworzeniowy murów rawelinu oraz remont odtworzeniowy więźby dachowej budynku hospicjum 
wchodzących w skład Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, na dotację dla Powiatu 
Będzińskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa Oddziału Okulistyki w Powiatowym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej – lokalizacja Będzin oraz na dotację dla Gminy Ciasna na 
dofinansowanie zadania pn. Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego 
poprzez adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskiem 
– część lewa pomieszczeń.    
47 §§ 4040, 4048, 4049, 4070. 
48 §§ 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129. 
49 Na wysoki stan zobowiązań w 2017 r. wpłynął wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia  
2 listopada 2017 r., zasądzający na rzecz Miasta Katowice kwotę 10 782,5 tys. zł z tytułu pokrycia 
kosztów utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami i kosztami 
postępowania sądowego. 
50 Według sprawozdania Rb-70.  
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w 2017 r. (3 685 osób)51. Wzrost zatrudnienia, występujący głównie w Urzędzie 
(w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz w Wydziale Rodziny 
i Polityki Społecznej), był związany przede wszystkim z przejęciem od Marszałka 
Województwa Śląskiego zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz 
realizacją zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców52.   

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 13 433,1 tys. zł, tj. 92,2% planu  
po zmianach (14 562,5 tys. zł) i 103,4% tych wydatków w roku poprzednim 
(12 985,7 tys. zł)53.  Wzrost wynagrodzeń bezosobowych w 2018 r. dotyczył  przede 
wszystkim lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowych lekarzy weterynarii 
do wykonywania czynności Inspekcji Weterynaryjnej.  

W 2018 r. zadania na rzecz Urzędu na podstawie innych umów niż umowa o pracę54 
wykonywały 83 osoby55, tj. o 8,8% mniej niż w 2017 r. (91). Wydatki poniesione 
z tego tytułu wyniosły 349,0 tys. zł, tj. o 1,7% mniej niż w roku poprzednim  
(355,0 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. tom I str. 577-605; tom V str. 507-541) 

2.1.5. Według planu po zmianach, kwota wydatków majątkowych Urzędu 
(dysponenta III stopnia) wyniosła 5 822,7 tys. zł i dotyczyła 26 zadań, z których 13 
ujęto w planie pierwotnym, a 13 wprowadzono w trakcie roku. W przypadku 
przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych 
jednorazowo o kwotę powyżej 100,0 tys. zł albo zmniejszeniu lub zwiększeniu 
wydatków na inwestycje budowlane56, dysponent części każdorazowo uzyskał 
zgodę Ministra Finansów, zgodnie z art. 171 ust. 3 i 4 ustawy o finansach 
publicznych.  

Wydatki majątkowe Urzędu (wraz z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku 
budżetowego) w 2018 r. wyniosły 5 400,7 tys. zł (92,8% planu po zmianach). 
Zaplanowane zadania zrealizowano, a zakupy inwestycyjne na potrzeby lotniczego 
przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice (250,0 tys. zł) zostały objęte wydatkami, 
które nie wygasają z upływem 2018 r. (co opisano poniżej w pkt 2.1.6.). Największe 
kwoty przeznaczono na: modernizację budynków będących w trwałym zarządzie 
Urzędu (w celu poprawy ich funkcjonalności oraz dostosowania do obowiązujących 
przepisów) oraz na zakup: sprzętu informatycznego i oprogramowania, 
samochodów, radiowych stacji przemiennikowych oraz agregatu pompowego na 
przyczepie z wyposażeniem.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 42-72) 

2.1.6. Wydatki zaplanowane w kwocie 3 679,4 tys. zł, przeniesione z 2017 r. na 
wniosek Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do wykonania w 2018 r.57, 

                                                      
51 Jw. 
52 Wysokość zatrudnienia określono w piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
nr DB-W-311-74-84/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.  
53 Według sprawozdania Rb-28 (§§ 4170, 4178, 4179). 
54 Umowa zlecenia trwająca sześć miesięcy lub dłużej lub powtarzana nieprzerwanie przez ten okres.  
55 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych według metodologii sporządzenia sprawozdania Rb-70.  
56 Zwiększenie wydatków o 320,0 tys. zł na zakup dwóch sztuk radiowej stacji przemiennikowej oraz 
o 90,0 tys. zł na rozbudowę Zapasowego Miejsca Pracy Wojewody Śląskiego. 
57 Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia i § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 
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zrealizowano w kwocie 3 581,9 tys. zł58 (97,4%). Środki wydatkowano na zakup 
sprzętu i wyposażenia na potrzeby PSP zrealizowany do 31 marca 2018 r.,  
tj. w terminie i  na zadania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które  
w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego59.  Wydatki niższe  
o 97,5 tys. zł od zaplanowanych wynikały z cen uzyskanych w ramach 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dane  
w sprawozdaniu Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach Rb-28NW z wykonania 
planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. wynikały ze stosownej 
ewidencji analitycznej wydatków, prowadzonej w tej jednostce.    

(dowód: akta kontroli tom I str. 632-755) 

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w  sprawie 
wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego60, w 2018 r. wydatki niewygasające z końcem roku w części 85/24 – 
województwo śląskie  wyniosły 250,0 tys. zł61 i dotyczyły zakupów inwestycyjnych na 
potrzeby lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice62. Środki te zostały 
przeniesione do wykorzystania nie później niż do 31 marca 2019 r. na wniosek 
Dyrektora Generalnego Urzędu, z uwagi na specjalistyczny charakter przedmiotu 
zamówienia, ograniczoną dostępność na rynku i wydłużony czas realizacji 
zamówień, powodujący brak możliwości ich realizacji w 2018 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 606-637) 

2.1.7. Szczegółowym badaniem objęto wydatki na dotacje w łącznej kwocie 
927 336,7 tys. zł (16,6% wydatków w części i 17,7% wydatków na dotacje63), 
przeznaczone na: 

1) dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatów w zakresie prowadzenia 
domów pomocy społecznej w kwocie 81 504,9 tys. zł64; 

2) finansowanie bieżących zadań zleconych powiatom w zakresie utrzymania 
miejskich i powiatowych komend PSP w kwocie 264 145,7 tys. zł65; 

3) dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin i powiatów w zakresie 
wychowania przedszkolnego w kwocie 156 848,3 tys. zł66; 

                                                      
58 Środki otrzymano w wysokości wynikającej z faktur wystawionych przez wykonawców. 
59 Dz.U. poz. 2426. 
60 Dz.U. poz. 2346. 
61 Rozdział 60031 Przejścia graniczne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych. 
62 Zakup samochodu patrolowego dla oddziałów celnych granicznych oraz laserowego wykrywacza 
materiałów wybuchowych i narkotyków dla Szóstego Referatu Realizacji Granicznego Portu 
Lotniczego. 
63 W tym wydatków na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
64 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 
65 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 
66 Rozdziały 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80105 
Przedszkola specjalne, 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, 80149 Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 
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4) dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gmin i powiatów w ramach 
programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019 w kwocie 54 003,7 tys. zł67; 

5) finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom w zakresie rządowego 
programu „Dobry start” w kwocie 151 523,4 tys. zł68; 

6) finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (przekazana do ŚOW 
NFZ) w kwocie 219 310,7 tys. zł69. 

W przypadku dotacji udzielonych powiatom na dofinansowanie domów pomocy 
społecznej oraz utrzymanie miejskich i powiatowych komend PSP (wymienionych 
wyżej  w punktach 1 i 2) Wojewoda Śląski przekazał j.s.t. informacje o kwotach  
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej i w ustawie budżetowej na 2018 r. 
w terminach określonych odpowiednio w art. 143 ust. 1 i art. 148 ustawy o finansach 
publicznych. W przypadku dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego 
oraz inwestycyjnych zadań własnych gmin i powiatów w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019  (wymienionych 
wyżej w punktach 3 i 4), środki pochodziły wyłącznie z rezerw celowych, 
rozdysponowanych w trakcie roku budżetowego. Dotacje na finansowanie  
zadań zleconych gminom i powiatom w zakresie rządowego programu „Dobry start”  
(pkt 5 powyżej) pochodziły ze środków przeniesionych z rozdziału 85501 
Świadczenie wychowawcze. 

Środki dotacji zaplanowane i przekazane na realizację zadań wynikały ze 
zweryfikowanych przez pracowników Urzędu kalkulacji potrzeb sporządzonych 
przez j.s.t. (dotyczy pkt 1, 4 i 5 powyżej) i Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach 
(dotyczy pkt 2) oraz z informacji  przekazanej przez Ministra Edukacji Narodowej 
(dotyczy pkt 3). Dotacja na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego 
(dotyczy pkt 6) odpowiadała łącznej wartości faktycznie wykonanych w 2018 r. 
medycznych czynności ratunkowych. Wielkość naliczonych do wypłaty kwot dotacji 
została prawidłowo określona, a przed przekazaniem środków oceniano rzeczywiste 
zapotrzebowanie. Dysponent części przekazywał dotacje w kwotach i terminach 
umożliwiających realizację zadań. Nie stwierdzono przypadków zwrotu dotacji 
z powodu braku możliwości wykorzystania zbyt późno otrzymanych środków. 
W przypadku dotacji na dofinansowanie zadań własnych, zachowano limit określony 
w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W umowach dotacji na 

                                                                                                                                       
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) i § 2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 
67 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu i rozdział 60016 Drogi publiczne 
gminne § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) i § 6330 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych). 
68 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i § 2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat.  
69 Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne § 2840 Dotacja celowa z budżetu państwa na 
finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez 
pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. 
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dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotyczy pkt 4) zawarto postanowienia 
o obowiązku zwrotu dotacji w razie obniżenia kosztów realizacji zadań.  

Wojewoda zapewnił weryfikację  stopnia realizacji celów założonych przy udzielaniu 
dotacji, jak również uzyskanych efektów rzeczowych. Korzystano przy tym z danych 
o osiągniętych wartościach mierników ustalonych w planie wydatków w układzie 
zadaniowym oraz danych zawartych w składanych przez beneficjentów dotacji 
sprawozdaniach z wykorzystania środków. 

W ramach nadzoru sprawowanego przez dysponenta części, realizacja zadań 
wymienionych wyżej w pkt 1, 4 i 6 objęta została kontrolą przeprowadzoną 
bezpośrednio u beneficjentów. Właściwe merytorycznie wydziały zrealizowały: jedną 
z dwóch zaplanowanych kontroli kompleksowych w domach pomocy społecznej 
(przy czym nie zachowano wymaganej częstotliwości dla przeprowadzania tego 
rodzaju kontroli, co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości) oraz pięć kontroli problemowych i osiem kontroli 
doraźnych w dotowanych jednostkach (dotyczyły przede wszystkim standardu 
świadczonych usług i kwalifikacji personelu); jedną z dwóch zaplanowanych kontroli 
w jednostkach realizujących zadania ratownictwa medycznego (dotyczyła m.in. 
kwalifikacji personelu, sporządzania dokumentacji, wykorzystywanych środków 
transportu, czasu reakcji/dojazdu); jedną z dwóch zaplanowanych kontroli w j.s.t., 
dotyczących wykorzystania środków na inwestycje realizowane w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Jedynie  
w wyniku ostatniej z ww. kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości, które 
dotyczyły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przyczyną 
nieprzeprowadzenia w 2018 r. części z zaplanowanych kontroli były – według 
wyjaśnień dyrektorów właściwych wydziałów merytorycznych – braki kadrowe.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 73-347, tom VI str. 96-98, 183-184, 327-329) 

2.1.8. W wyniku badania próby wydatków w łącznej kwocie 22 688,9 tys. zł70 (18,6% 
wydatków dysponenta III stopnia), z tego: 

− 18 639,2 tys. zł71 w grupie pozapłacowych wydatków bieżących jednostki 
budżetowej (82,2% wartości próby); 

− 4 049,7 tys. zł72 w grupie wydatków majątkowych (17,8% wartości próby);  

ustalono, że zostały one rzetelnie skalkulowane oraz zrealizowane do wysokości 
kwot ujętych w planie finansowym, w sposób celowy i gospodarny. Nie wystąpiły 
przypadki nieterminowych płatności, wiążących się z naliczeniem i zapłaceniem 
odsetek. Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  
(wydatki w łącznej kwocie 2 177,0 tys. zł) zostały odebrane i ujęte zgodnie 
z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r.  
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)73. Spośród czterech zadań 
inwestycyjnych, z których wydatki objęte zostały szczegółowym badaniem w ramach 
ww. próby, dwa zadania na które poniesiono dwa wydatki w łącznej kwocie  
286,2 tys. zł, zostały zakończone w terminach określonych w umowach 

                                                      
70 142 zapisy księgowe dobrane losowo z zastosowaniem metody monetarnej MUS (Monetary Unit 
Sampling – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości). 
71 121 zapisów księgowych w §§ 4170, 4190, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4400, 4430, 4520, 
4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700. 
72 21 zapisów w §§ 6050, 6051, 6060. 
73 Dz.U. poz. 1864. 
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z wykonawcami, a dwa pozostałe, na które poniesiono sześć wydatków (objętych 
próbą) w łącznej kwocie 1 586,6 tys. zł, były w trakcie realizacji (terminy ich 
zakończenia ustalono na 2019 r.).  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 12-54) 

W wyniku badania wydatków z ww. próby w łącznej kwocie 10 314,3 tys. zł (45,5% 
wartości próby)74, pod względem wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 
lub wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych75, nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanej próbie: 

- 887,4 tys. zł76 dotyczyło zamówień publicznych udzielonych bez stosowania 
ustawy Pzp, ponieważ szacowana wartość tych zamówień nie przekroczyła  
30,0 tys. euro; 

- 6 496,8 tys. zł77 dotyczyło zamówień publicznych udzielonych w trybie przetargu 
nieograniczonego;  

- 1 408,9 tys. zł78 dotyczyło zamówień publicznych udzielonych w trybie 
zamówienia z wolnej ręki; 

- 1 521,2 tys. zł79 dotyczyło zamówienia publicznego udzielonego  
z zastosowaniem „uproszczonej procedury”80. 

W wyniku badania dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki, których przedmiotem były: 

− roboty budowlane dotyczące remontu toalet wraz z wymianą instalacji 
w budynku Urzędu81 o wartości 910,2 tys. zł brutto82; 

− dostawa dwóch samochodów osobowych klasy średniej „D” sedan/liftback 
(benzyna/automatyczna skrzynia biegów) dla Urzędu83 o wartości 300,0 tys. zł 
brutto84; 

ustalono, że przeprowadzono je zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jednakże  
w przypadku drugiego z ww. zamówień wystąpiły błędy w protokole z postępowania 
o udzielenia zamówienia oraz w dokumencie sporządzonym w celu zatwierdzenia 
przez kierownika zamawiającego zmiany w składzie komisji przetargowej  
(co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości). Umowy zawarte z wykonawcami zostały zrealizowane 

                                                      
74 106 zapisów księgowych. 
75 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: ustawa Pzp. 
76 30 zapisów księgowych. 
77 50 zapisów księgowych. 
78 15 zapisów księgowych. 
79 11 zapisów księgowych. 
80 Zamówienie społeczne na usługi pocztowe, przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. 
81 Dobrane celowo spośród, objętych próbą wydatków, postępowań w trybie z wolnej ręki  
o najwyższej wartości. W wyniku tego postępowania w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie  
312,6 tys. zł (w całości objęte próbą wydatków). 
82 Wynagrodzenie brutto określone w pierwotnej umowie z wykonawcą, które zmniejszono w drodze 
aneksu do umowy do 906,8 tys. zł. Ponadto, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp, udzielono 
wykonawcy zamówienie na wykonanie dodatkowego zakresu robót o wartości 53,6 tys. zł brutto.  
83 Dobrane celowo spośród, objętych próbą wydatków, postępowań w trybie z wolnej ręki  
o najwyższej wartości. W wyniku tego postępowania w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie  
283,5 tys. zł (w całości objęte próbą wydatków).  
84 Wynagrodzenie brutto określone w umowie z wykonawcą. 
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prawidłowo pod względem przedmiotu zamówienia85, jednakże nieterminowo, 
wskutek czego naliczono kary umowne86. Wynagrodzenie wypłacono wykonawcom 
w kwotach skompensowanych z należnościami z tytułu kar umownych. 

W wyniku badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp87 o wartości 144,8 tys. zł brutto88, 
którego przedmiotem była dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania 
biurowego MS Office (89 sztuk)89 stwierdzono, że zostało ono przeprowadzone 
zgodnie z Procedurą dokonywania wydatków w ramach planu finansowego 
dysponenta III stopnia90 i Regulaminem Organizacyjnym Biura Administracyjnego91 
(wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę). Procedury te 
zapewniały zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców. Umowa zawarta z wykonawcą została zrealizowana prawidłowo pod 
względem przedmiotu zamówienia92, terminu realizacji i wysokości wypłaconego 
wynagrodzenia.   

(dowód: akta kontroli tom III str. 34-53, 78, 55-122, 458-474) 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych sporządzono w Urzędzie 
w  terminie określonym w art. 13a ust. 1 ustawy Pzp i opublikowano na stronie 
internetowej (BIP). Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ww. ustawy sporządzono roczne 
sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. zamówieniach, a w dniu 26 lutego 2019 r. 
przekazano je do Urzędu Zamówień Publicznych. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 123-139) 

2.1.9. W 2018 r., w ramach sprawowanego przez Wojewodę Śląskiego nadzoru, 
o którym mowa w art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, Wydział 
Kontroli Urzędu przeprowadził 26 kontroli w zakresie wydatków, z tego 22 
u beneficjentów dotacji z budżetu państwa (j.s.t.)93 oraz cztery u dysponentów 
środków budżetowych (w zakresie gospodarowania tymi środkami,  w tym w trzech 
przypadkach – wykorzystania samochodów służbowych). Kontrole przeprowadziły 
również wydziały merytoryczne Urzędu (Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 
– 20, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – 10, Wojewódzka Inspekcja 

                                                      
85 Ustalono na podstawie protokołów odbioru (nie badano zgodności wykonanych robót  
z dokumentacją projektową). 
86 Naliczone kary umowne wynosiły odpowiednio 174,1 tys. zł (potrącono z wynagrodzenia  
146,9 tys. zł) i 16,5 tys. zł (całość potrącono z wynagrodzenia). Sprawę niezapłaconej części kary 
umownej w kwocie  27,2 tys. zł przekazano do Wydziału Nadzoru Prawnego celem wystąpienie  
na drogę postępowania sądowego. 
87 Wartość zamówienia nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30,0 tys. euro. 
88 Wynagrodzenie brutto określone w umowie z wykonawcą. 
89 W wyniku tego postępowania w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 144,8 tys. zł, w tym  
124,1 tys. zł objęte próbą wydatków.  
90 Zarządzenie Dyrektora Generalnego Urzędu nr 110.3.2014 z 5 lutego 2014 r. 
91 Zarządzenie Dyrektora Generalnego Urzędu nr 110.22.2016 z 17 sierpnia 2016 r. 
92 Ustalono na podstawie protokołów odbioru. 
93 Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na: nieprowadzeniu wyodrębnionej ewidencji 
księgowej dla środków otrzymywanych z dotacji oraz dla wydatków dokonywanych z tych środków; 
realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych niezgodnie z wymogami ustawy Pzp; 
nienależnym pobraniu przez gminę dotacji na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie 729,6 tys. zł; (wszczęto w tej sprawie postępowanie administracyjne); 
wykorzystaniu przez  powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem w kwocie 4,6 tys. zł (zwrócono wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie  
5,0 tys. zł). Wydane zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane bądź ich realizacja była w toku. 
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Geodezyjna i Kartograficzna – 10, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 
trzy, Wydział Infrastruktury – dwie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego – jedną). Wydziały merytoryczne przeprowadzały także okresowe 
analizy wykonania wydatków, m.in. pod kątem wykorzystania środków dotacji i stanu 
realizacji zadań. Wydział Finansów i Budżetu opracował na tej podstawie informację 
zbiorczą o wykonaniu wydatków, według stanu na dzień 30 czerwca i 30 września 
2018 roku94.  

Nadzór nad realizacją zadań finansowanych/dofinansowanych z wybranych sześciu 
dotacji opisano powyżej w pkt 2.1.7., przy czym w przypadku jednej z nich 
stwierdzono niedochowanie wymogu przeprowadzania przez pracowników  
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej kontroli kompleksowych domów pomocy 
społecznej z wymaganą częstotliwością (co opisano poniżej w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości).  

Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planu wydatków w układzie 
zadaniowym był sprawowany na podstawie przyjętych dla poszczególnych 
podzadań i działań mierników stopnia realizacji celów. Nadzór ten nie był w pełni 
rzetelny, gdyż jak wynikało z badania ośmiu mierników (przyjętych dla pięciu 
podzadań), trzy mierniki (przyjęte dla dwóch podzadań) nie odnosiły się do tego,  
na co dysponent części miał wpływ, a jeden – ukazywał poziom finansowania 
podzadania (co opisano w pkt 2.3 wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 553-597; tom III str. 270-281, 427-457) 

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

1. W przypadku trzech zobowiązań wymagalnych Urzędu (dysponenta III stopnia) 
w łącznej kwocie 2,2 tys. zł (0,03% zobowiązań Urzędu i 19,6% jego zobowiązań 
wymagalnych na koniec 2018 r.), wynikających z wyroków sądu administracyjnego 
prawomocnych z dniem 29 czerwca 2018 r. (0,2 tys. zł), 17 lipca 2018 r. (1,0 tys. zł) 
i 28 sierpnia 2018 r. (1,0 tys. zł), dyspozycje dokonania zapłaty skierowano do Biura 
Organizacyjno-Budżetowego Urzędu dopiero w trakcie kontroli NIK, w dniach:  
14 lutego 2019 r. (w przypadku pierwszego z ww. zobowiązań) i 8 marca 2019 r.  
(w przypadku pozostałych dwóch zobowiązań), tj. odpowiednio po 230, 234 i 192 
dniach (średnio po siedmiu miesiącach). Stanowiło to naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 
ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 

Odnośnie pierwszego z ww. zobowiązań Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu 
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wyjaśnieniu stwierdził, że zbyt późno 
podjęto decyzję o zapłacie zobowiązania w formie przekazu pocztowego, w sytuacji 
gdy nie otrzymano odpowiedzi na dwa pisma w sprawie wskazania rachunku 
bankowego. Jako przyczyny zwłoki w przypadku pozostałych dwóch zobowiązań, 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury wskazała wadliwą komunikację, duże obciążenie 
pracą oraz braki kadrowe w tej komórce organizacyjnej Urzędu. 

                                                      
94 Opracowanie informacji o wykonaniu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. było  
w toku. 
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NIK zauważa, że nieuzasadniona nadzwyczajnymi okolicznościami, tak znaczna 
zwłoka w zapłacie zobowiązań Urzędu, podważa zaufanie obywateli do organów 
władzy publicznej. Rodzi to również ryzyko, w sytuacji zgłoszenia przez wierzycieli 
roszczeń na drogę postępowania egzekucyjnego, powstania dalszych zobowiązań 
z tytułu kosztów tego postępowania. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 1-21)  

2. W latach 2016–2018 kontrolą kompleksową objęto tylko pięć ze 105 (4,8%) 
funkcjonujących na terenie województwa śląskiego domów pomocy społecznej 
(w tym 86 otrzymujących w 2018 r. dotacje z budżetu państwa). W przypadku 
pozostałych 100 (w tym 82 otrzymujących w 2018 r. dotacje z budżetu państwa),  
tj. 95,2% domów pomocy społecznej, w powyższym okresie nie przeprowadzono 
tego rodzaju kontroli, czym naruszono przepis § 5 ust. 2 rozporządzenia MPS  
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, stanowiący, że kontrole 
kompleksowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata według planu 
kontroli. Skutkowało to brakiem możliwości sprawowania w pełni rzetelnego nadzoru 
nad realizacją zadania w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej, 
dofinasowanego ze środków dotacji z budżetu państwa. Kontrole te winni 
przeprowadzić pracownicy Oddziału do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy 
Społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu. 

Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnił, że niespełnienie 
powyższego wymogu było skutkiem niewystarczających (w stosunku do liczby 
jednostek podlegających kontroli kompleksowej, która winna być przeprowadzona  
w składzie co najmniej dwóch osób) zasobów kadrowych w Oddziale do Spraw 
Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej oraz  szerokiego zakresu innych 
obowiązków (o wysokim stopniu złożoności), realizowanych przez pracowników tej 
komórki organizacyjnej.  

(dowód: akta kontroli tom VI str. 89-98, 164-182)  

Zdaniem NIK, w komórkach organizacyjnych Wydziału winna być zapewniona 
organizacja pracy umożliwiająca wywiązywanie się z obowiązków nałożonych 
przepisami prawa.   

3. W dwóch dokumentach dotyczących objętego badaniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych w trybie 
z wolnej ręki, stwierdzono błędy, polegające na: 

− wskazaniu w części 5 lit. B pkt 2, 3 i 5 protokołu postępowania, jako osoby 
przygotowującej opis przedmiotu zamówienia, ustalającej jego wartość oraz 
dokonującej wyboru wykonawcy zaproszonego do negocjacji, pracownika, który 
nie wykonywał czynności w postępowaniu; 

− braku podpisu kierownika zamawiającego na dokumencie z 25 września 2018 r., 
w celu zatwierdzenia zmiany w składzie komisji przetargowej (pracownik, który 
miał być powołany tym dokumentem w miejsce nieobecnego członka komisji, 
uczestniczył następnie w negocjacjach z wykonawcą). 
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Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Biura Administracyjnego95 wynikało, że błędy te 
były spowodowane omyłką/przeoczeniem (w tym sporządzeniem protokołu na 
wzorze z innego postępowania). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 80-89, 103-104, 140-142) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

Plan wydatków budżetu środków europejskich, według ustawy budżetowej na 
2018 r. wyniósł 2 265,0 tys. zł. Został zwiększony o 38 105,3 tys. zł z rezerwy 
celowej poz. 98. Finansowanie programów z budżetu środków europejskich do 
kwoty 40 370,3 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 40 307,5 tys. zł (99,8 % planu 
po zmianach)  z tego: 

1) w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–202096 w związku  
z realizacją projektu pn. Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach  
w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy  
o rybactwie śródlądowym, wydatkowano 256,7 tys. zł na zakup dwóch samochodów 
terenowych na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach (funkcjonującej 
w strukturze Urzędu); 

2) w ramach POIiŚ 2014–2020: 

− w związku z realizacją projektów pn. Usprawnienie systemu ratownictwa 
w transporcie kolejowym – etap I oraz pn. Zwiększenie skuteczności 
prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych, wydatkowano odpowiednio 
21 865,7 tys. zł i 14 917,0 tys. zł na zakup samochodów i sprzętu dla PSP97; 

− w związku z termomodernizację powiatowych stacji sanitarno-
epidemiologicznych w Bielsku-Białej, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej i Jaworznie 
wydatkowano łącznie 3 268,1 tys. zł. 

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki z budżetu środków europejskich 
wzrosły blisko 47-krotnie (w 2017 r. wyniosły 860,6 tys. zł), co wynikało ze przede 
wszystkim ze zwiększenia wartości projektów realizowanych w ramach POIiŚ  
2014–2020 przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach. 

W wyniku badania pięciu ostatnich decyzji zwiększających plan wydatków budżetu 
środków europejskich na łączną kwotę 29 526,0 tys. zł (73,1% planu) ustalono,  
 

                                                      
95 Został on upoważniony przez Dyrektora Generalnego Urzędu do wykonywania zastrzeżonych dla 
kierownika zamawiającego czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu badanego 
postępowania. 
96 Dalej: PORiM 2014–2020.  
97 W ramach projektu pn. Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I 
wydatki poniesiono na zakup: dwóch ciężkich samochodów z żurawiem, średniego samochodu  
z modułem proszkowym, średniego samochodu z funkcją cięcia, samochodu – nośnika 
kontenerowego, autobusu marki IVECO, kontenera sanitarnego, czterech średnich samochodów 
terenowych, sześciu samochodów z żurawiem, średniego samochodu ze zwiększonym potencjałem, 
trzech lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, zestawu narzędzi hydraulicznych. 
W ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 
wydatki poniesiono na zakup: trenażera, czterech samochodów specjalnych pożarniczych z drabiną, 
samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym, agregatu prądotwórczego przewoźnego na 
przyczepie. 
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że wynikały one z faktycznych potrzeb i były celowe. Zmiany w planie wprowadzono 
po otrzymaniu decyzji, a otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem 
wskazanym w tych decyzjach.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 350-551) 

W wyniku badania dwóch (100%) wydatków budżetu środków europejskich 
dysponenta III stopnia w łącznej kwocie 256,7 tys. zł98 ustalono, że zostały 
poniesione w okresie ich kwalifikowalności, zgodnie z umową o dofinansowanie,  
do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki. Wydatki poprzedzono 
postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego99 i prawidłowo 
udokumentowano. Zlecenie płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego 
sporządzono terminowo, ujmując właściwe kwoty, wynikające z dwóch faktur. 
W rezultacie faktury te zostały zapłacone w terminie wynikającym z umowy 
z wykonawcą.   

(dowód: akta kontroli tom III str. 220-268) 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto pięć podzadań, ujętych w planie 
wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków unii europejskiej w układzie 
zadaniowym, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 881 781,5 tys. zł (15,6% 
wydatków budżetu państwa i budżetu środków unii europejskiej), tj.: 

a) 2.3.1. Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego – plan wyniósł 
327 603,7 tys. zł, wydatkowano 327 561,0 tys. zł, o 58 202,5 tys. zł (21,6%) więcej 
niż w 2017 r., a wzrost wydatków na podzadanie był związany z realizacją dwóch 
projektów w ramach POIiŚ 2014–2020: pn. Usprawnienie systemu ratownictwa 
w transporcie kolejowym – etap I oraz pn. Zwiększenie skuteczności prowadzenia 
długotrwałych akcji ratowniczych, podwyższeniem uposażeń strażakom oraz 
zwiększeniem wydatków majątkowych na budowę strażnicy Komendy Miejskiej PSP 
w Bytomiu przy ul. Łużyckiej.  

b) 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – plan wyniósł 
372 044,4 tys. zł, wydatkowano 357 712,7 tys. zł, o 12 266,0 tys. zł (3,3%) mniej  
niż w 2017 r., a zmniejszenie wydatków na podzadanie było spowodowane 
zmniejszeniem liczby osób otrzymujących wsparcie w ramach systemu pomocy 
społecznej. 

c) 19.5.1. Wspieranie transportu przyjaznego środowisku – plan wyniósł  
28 715,9 tys. zł, wydatkowano 23 471,6 tys. zł, o 816,7 tys. zł (3,4%) mniej  
niż w 2017 r., a zmniejszenie wydatków na podzadanie wynikało z niższego 
wykorzystania środków przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe 
przewozy pasażerskie w związku z rozwiązaniem trzech umów regulujących zasady 
przekazywania dopłat do biletów ulgowych oraz rezygnacją dwóch przewoźników 
z części zezwoleń na przewóz osób. 

d) 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione – plan wyniósł 75 410,0 tys. zł, wydatkowano 

                                                      
98 Poniesionych na zakup dwóch samochodów terenowych na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej 
w Katowicach, finansowany w ramach PORiM 2014–2020 (§ 6067). 
99 Postępowanie objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej (dokumenty z postępowania przekazano  
do Instytucji Zarządzającej 27 lutego 2019 r.). 
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73 326,2 tys. zł, o 15 441,7 tys. zł (17,4%) mniej niż w 2017 r., a zmniejszenie 
wydatków było związane ze spadkiem liczby udzielonych świadczeń na 
ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych. 

e) 20.5.2. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna – plan wyniósł 
100 061,9 tys. zł, wydatkowano 99 710,0 tys. zł, o 6 889,2 tys. zł (7,4%) więcej niż 
w 2017 r., a zwiększenie wydatków wynikało ze wzrostu wynagrodzeń pracowników 
wykonujących zawód medyczny w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-
epidemiologicznych. 

W odniesieniu do powyższych podzadań, osiem mierników i ich wartości w 2018 r. 
przedstawiały się następująco: 

a) Mierniki dla podzadania 2.3.1. Funkcjonowanie systemu ratowniczego 
i gaśniczego: 

− Ilość nowo tworzonych i modernizowanych budynków Miejskich i Powiatowych 
Komend Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do wszystkich Miejskich 
i Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej (w %) – zaplanowano 
6,0%, osiągnięto 9,7%, a uzyskanie wyższej wartości miernika wynikało 
z objęcia inwestycją dodatkowej jednostki (Komendy Powiatowej PSP 
w Myszkowie);  

− Stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby kąpielisk i miejsc 
wyznaczonych do kąpieli (w os./1 szt.; w os./szt.) – zaplanowano 60  
(1811/30), osiągnięto 37 (1171/32), a uzyskanie niższej wartości miernika było 
związane z odejściem części ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego do pracy w firmach prywatnych; 

− Średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  
na miejsce zdarzenia (w min. i w sek.) – zaplanowano średni czas dojazdu nie 
dłuższy niż 10 minut, osiągnięto 9 minut 32 sekundy/ 

b) Miernik dla podzadania 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym: Liczba osób otrzymujących wsparcie na 1 tys. mieszkańców (w os.) – 
zaplanowano 39 (177 816/4 553), osiągnięto 34 (154882/4540). 

c) Miernik dla podzadania 19.5.1. Wspieranie transportu przyjaznego środowisku: 
Przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją publiczną (w %, w zł/zł) – 
zaplanowano 55,77% (29 000 000/52 000 000) osiągnięto 50,05% (23 457 057,19 
zł/46 870 608,08 zł). NIK zwraca uwagę, że miernik ten, przyjęty w związku 
z pismem z Ministerstwa Finansów100, jest zależny od poziomu wydatków 
dysponenta części, w sytuacji gdy pkt 13 ppkt 4 załącznika nr 48 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej101,  
stanowi m.in., że nie dopuszcza się mierników o wartościach ukazujących poziom 
lub dynamikę finansowania. 

d) Mierniki dla podzadania 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione: 

                                                      
100 Nr PW3.4100.3.2015 z dnia 22 stycznia 2016 r., zawierającym ujednoliconą listę celów  
i mierników we wskazanych funkcjach (m.in. w funkcji 19. Transport i infrastruktura transportowa). 
101 Dz.U. poz. 1154; dalej: nota budżetowa. 
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− Liczba świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby uprawnione 
(liczby) – zaplanowano 1 257 471, osiągnięto 910 332;  

− Liczba świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 
(w szt.) – zaplanowano 252 900, osiągnięto 245 379; 

przy czym mierniki te nie odnosiły się to tego, na co dysponent części, jak również 
j.s.t. realizujące zadania zlecone, mają wpływ, co opisano poniżej w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości. 

e) Miernik dla podzadania 20.5.2. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-
inspekcyjna: Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających 
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.) – 
zaplanowano 1,9 (8 729 894/4 552 627), osiągnięto 2,0 (9 047 136/4 540 140). 

Pięć z ośmiu zbadanych mierników było prawidłowych i wystarczających do oceny 
stopnia realizacji celów. W jednym przypadku wartość miernika ukazywała poziom 
finansowania podzadania, a w dwóch przypadkach mierniki nie odnosiły się do tego 
na co dysponent części, jak również j.s.t. realizujące zadanie zlecone, miały wpływ. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 59-63; tom III str. 269-426) 

W Urzędzie (dysponent III stopnia) zrealizowano wartość docelową wskaźnika 
przyjętego dla projektu pn. Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej  
w Katowicach w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów 
ustawy o rybactwie śródlądowym, dofinansowanego z budżetu środków 
europejskich (PORiM 2014–2020). Zgodnie z założeniami kupiono dwa samochody 
terenowe typu pick-up. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 176-177, 190, 202-207, 219, 228) 

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

Mierniki przyjęte dla podzadania 20.1.3 Opłacanie i refundacja składek  
na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione  w układzie 
zadaniowym wydatków, tj.:  

− Liczba świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby uprawnione 
(liczby)102;  

− Liczba świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 
(w szt.)103; 

nie odnosiły się to tego, na co dysponent części, jak również j.s.t. realizujące 
zadanie zlecone mają wpływ, a zatem nie spełniono wymogu wynikającego z pkt 13 
ppkt 4 załącznika nr 48 do noty budżetowej. 

Zastępca Dyrektor Wydziału Zdrowia wyjaśniła m.in., że do monitorowania celu 
podzadania 20.1.3 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne 
z budżetu państwa za osoby uprawnione zastosowano miernik, który umożliwia 
ocenę skali pomocy udzielonej uprawnionym osobom bezrobotnym, uczniom 
i dzieciom przebywającym w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, 
wychowawcze lub opiekuńcze oraz w domach pomocy społecznej.  Dyrektor 

                                                      
102 Za realizację tego miernika odpowiedzialny był Wydział Zdrowia Urzędu. 
103 Za realizację tego miernika odpowiedzialny był Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu. 
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Wydziału Rodziny Polityki Społecznej wyjaśniła m.in. że zakwestionowane mierniki 
były stosowane od wielu lat i nie były kwestionowane przez Ministerstwo Finansów. 

Zdaniem NIK, wartość ww. mierników była uzależniona od liczby osób spełniających 
kryteria ustawowe otrzymywania świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne, na co 
zarówno dysponent części, jak i j.s.t. realizujące zadanie zlecone, nie mieli wpływu.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 269, 404-407, 414-415, 418-424) 

W wyniku kontroli 16,6% wydatków na dotacje przekazane z budżetu państwa 
w części 85/24 – województwo śląskie oraz 18,7% wydatków budżetu państwa 
i 100% wydatków budżetu środków europejskich Urzędu (dysponenta III stopnia) 
stwierdzono, że zostały one poniesione w sposób celowy, z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ustawie o finansach 
publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące błędów w dokumentach 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zwłoki w uregulowaniu 
zobowiązań wymagalnych Urzędu, z uwagi na odpowiednio charakter formalny 
i skalę (0,03% zobowiązań Urzędu jako dysponenta III stopnia), nie miały istotnego 
wpływu na wykonanie wydatków w części 85/24 – województwo śląskie. Wojewoda 
Śląski, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sprawował 
nadzór i kontrolę nad wykonaniem wydatków budżetu państwa w części 85/24 – 
województwo śląskie. W wyniku badania próby przekazanych dotacji stwierdzono 
jednakże, że nie przeprowadzono z wymaganą częstotliwością kontroli 
kompleksowych domów pomocy społecznej, co skutkowało brakiem możliwości 
sprawowania w pełni rzetelnego nadzoru nad realizacją zadania dofinasowanego ze 
środków dotacji z budżetu państwa. Ponadto, nie w pełni rzetelnie mógł być 
sprawowany nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planu wydatków  
w układzie zadaniowym, gdyż, jak wynikało z badania ośmiu mierników przyjętych 
dla pięciu podzadań, dwa mierniki nie odnosiły się do tego, na co dysponent części 
miał wpływ. 

3. Sprawozdawczość  

W wyniku badania rocznych sprawozdań jednostkowych Urzędu oraz łącznych 
sprawozdań dysponenta części 85/24 – województwo śląskie za 2018 r.:  

− 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)104;  

                                                      
104 Nie dotyczy Urzędu (dysponenta III stopnia), z uwagi na to, że nie realizował on wydatków 
wykazywanych w tym sprawozdaniu. 
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− 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); 

a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r.: 

− o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N); 

− o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z);  

ustalono, że zostały one sporządzone prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym oraz terminowo105 przekazane do odbiorców. Sprawozdania  
łączne zostały sporządzone przez dysponenta części na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek), jednakże sprawozdanie 
jednostkowe Rb-28 Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 
w Katowicach106 nie przedstawiało rzetelnie zobowiązań z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego 
w sekcji Ustalone nieprawidłowości. Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych Urzędu (dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej, przy czym w terminie na sporządzenie jednostkowego 
sprawozdania Rb-28 nie sporządzono jeszcze listy płac dotyczącej dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego pracowników tej jednostki, co opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego w sekcji Ustalone nieprawidłowości.  

Sprawozdania zostały sporządzone w warunkach przyjętego systemu kontroli 
zarządczej, który nie zapobiegł wystąpieniu opisanych niżej nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 638-743 i tom V str. 1-429, 439-560)  

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

1. W jednostkowym sprawozdaniu Urzędu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa za 2018 r. z dnia 5 lutego 2019 r. nie uwzględniono zobowiązań  
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego 
wynagrodzenia w łącznej kwocie 5 193,9 tys. zł (26,9% zobowiązań w części), 
z uwagi na niesporządzenie do tego dnia listy płac, wskutek czego zobowiązań tych 
nie ujęto w sprawozdaniu łącznym Rb-28 za 2018 r. z dnia 27 lutego 2019 r. (zostały 
uwzględnione dopiero w korekcie sprawozdania jednostkowego Urzędu z dnia  
19 marca 2019 r. i w korekcie sprawozdania łącznego z dnia 29 marca 2019 r.). 

Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego oraz Kierownik Oddziału ds. 
Wynagrodzeń wyjaśnili m.in., że sporządzając i księgując listę płac za dodatkowe 
wynagrodzenie roczne stosowano się do wszelkich wymogów określonych 
w przepisach prawa, a świadczenie wypłacono w ustawowym terminie. Wskazali 
również na: konieczność realizacji innych terminowych zadań, brak określonego 

                                                      
105 W terminach określonych: 
− w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 138); 
− w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. poz. 137); 
− w załączniku nr 6 do rozporządzenia 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). 
106 Dalej: WIIH. 
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terminu na sporządzenie listy płac oraz ogromną pracochłonność realizacji tego 
obowiązku, ze względu na 1 161 osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego oraz konieczność przyporządkowania pracowników 
Urzędu do działań budżetu zadaniowego przyjętych w roku budżetowym. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 665-675, 709-721; tom V str. 472-541, 569-575, 
577-578, 581-589c, tom VI 57-84) 

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu wyjaśniła, że nie powzięto informacji lub 
uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości sporządzonego sprawozdania 
jednostkowego Urzędu Rb-28 za 2018 r., tym samym nie skorzystano z uprawnień 
do podjęcia działań w celu jego weryfikacji.  

 (dowód: akta kontroli tom V str. 561-563) 

NIK zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. Urząd posiadał zobowiązania z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W związku z powyższym w łącznym 
i jednostkowych sprawozdaniach Rb-28, sporządzonych i przekazanych do 
odbiorców w terminach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej107 (odpowiednio do 28 lutego i do 6 lutego), winna 
być zapewniona rzetelna prezentacja zobowiązań z powyższego tytułu. Ponadto 
NIK zauważa, że zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
innych dysponentów w części 85/24 – województwo śląskie, zostały uwzględnione 
w sprawozdaniu łącznym Rb-28 za 2018 r. z dnia 27 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 472-506) 

2. Pomimo posiadania uprawnienia wynikającego z § 9 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej108, do kontrolowania merytorycznej prawidłowości otrzymanych 
sprawozdań, w Urzędzie nie zapewniono rzetelnego zaprezentowania danych 
w sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2018 r., 
(jednostkowym WIIH i łącznym dysponenta części), dotyczących zobowiązania 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ww. jednostki. 
Zobowiązanie to wykazano w kwocie 375,0 tys. zł, pomimo że w lutym 2019 r. 
wypłacono pracownikom tej jednostki dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 
323,0 tys. zł, tj. o 52,0 tys. zł (0,26% zobowiązań w części) niższej od wykazanej. 

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu wyjaśniła m.in., że w Wydziale posiadano 
dokumenty wskazujące na prawidłowość wykazanej przez WIIH kwoty zobowiązań 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zestawienie zobowiązań na dzień 
31 grudnia 2018 r., bilans, informację o zaangażowaniu na kwotę 375,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli tom V str. 472-541, 597-598, 618-620) 

NIK zauważa, że w związku z otrzymaniem jednostkowego sprawozdania WIIH  
Rb-28 za luty 2019 r., w którym wykazano wydatki z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego w kwocie 323,0 tys. zł, w Wydziale Finansów i Budżetu 
posiadano informację wskazującą na to, że wykazana w sprawozdaniu Rb-28 za 
2018 r. kwota zobowiązania z powyższego tytułu (375,0 tys. zł) jest nierzetelna  
i winny być podjęte działania w celu jej skorygowania. Podobna sytuacja miała 

                                                      
107 Dz.U. poz. 138. 
108 Dz.U poz. 109, ze zm. 
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miejsce w roku poprzednim. W sprawozdaniu Rb-28 na dzień 31 grudnia 2017 r. 
wykazano zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
pracowników WIIH w kwocie 320,0 tys. zł, w sytuacji gdy wydatki z tego tytułu 
wyniosły 273,5 tys. zł (były o 46,5 tys. zł, tj. o 14,5% niższe). Zdaniem NIK, 
dysponent części winien zapewnić rzetelną prezentację zobowiązań w łącznym i 
jednostkowych sprawozdaniach Rb-28 za 2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 472-541) 

 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych.  

Skontrolowane roczne łączne i jednostkowe sprawozdania budżetowe oraz 
kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych zostały sporządzone 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym oraz terminowo przekazane do 
odbiorców. Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części na 
podstawie sprawozdań jednostkowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych Urzędu (dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej.  

Sprawozdania zostały sporządzone w warunkach przyjętego systemu kontroli 
zarządczej, który nie zapobiegł jednak nierzetelnej prezentacji zobowiązań z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkowych sprawozdaniach Urzędu 
i WIIH oraz w łącznym sprawozdaniu Rb-28 za 2018 r. (dane o zobowiązaniach 
Urzędu z tego tytułu przedstawione w sprawozdaniach zostały skorygowane 
w trakcie kontroli NIK).  

VI. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę 
sporządzenia i ujęcia w ewidencji księgowej Urzędu (dysponenta III stopnia) dowodu 
księgowego będącego podstawą dokonania przypisu zobowiązania z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w terminie umożliwiającym ujęcie tego 
zobowiązania w rocznym jednostkowym sprawozdaniu Urzędu Rb-28, 
sporządzonym w wymaganym terminie 

oraz wnosi o podjęcie działań zapewniających: 

1. Dokonywanie w trakcie roku budżetowego przypisów należności 
krótkoterminowych i długoterminowych dysponenta części na odpowiednich 
kontach księgowych.  

2. Niezwłoczne regulowanie zobowiązań wymagalnych Urzędu. 
3. Przeprowadzanie kontroli kompleksowych w domach pomocy społecznej nie 

rzadziej niż raz na trzy lata. 
4. Wzmocnienie nadzoru przy sporządzaniu i podpisywaniu dokumentacji  

z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
5. Zaplanowanie miernika dla podzadania 20.1.3 Opłacanie i refundacja składek 

na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, 
odnoszącego się do tego, na co dysponent części ma wpływ. 

6. Skorygowanie zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
w jednostkowym sprawozdaniu WIIH i łącznym sprawozdaniu Rb-28 za 2018 r. 
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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 Katowicach. 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 o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków 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. 

 

 Katowice, dnia 19 kwietnia 2019 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy: 

 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Katowicach 
 

/-/ 

Stefania Zalewska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 
/-/  

  
Piotr Graca 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

 

/-/ 
 

 
 

Magdalena Kisiołek 
Specjalista kontroli państwowej 

 

/-/ 
 
 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym 
dokonał: 

 

 

 

 
 

 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 

NIK o sposobie o 
wykorzystania uwag i 
wykonania wniosków 


