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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (dalej: ŚUW lub Urząd), al. IX Wieków 
Kielc 3, 25-955 Kielce. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojewodą Świętokrzyskim od 9 grudnia 2015 r. jest Agata Wojtyszek (dalej: 
Wojewoda).  

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Agnieszka Olejarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKI/1/2019 z 2 stycznia 2019 r. 

2. Kinga Komenda, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/2/2019 z 2 stycznia 2019 r. 

3. Karol Pokora, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/31/2019 z 26 marca 2019 r. (dowód: akta kontroli str. 1-5) 

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 85/26 – województwo 
świętokrzyskie (dalej: część 85/26), w związku z wykonywaniem budżetu państwa  
i planów finansowych jednostek finansowanych w ramach tej części budżetu 
państwa. Ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych 
ze środków publicznych, 

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

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdań,  

- nadzór i kontrola sprawowane przez Wojewodę w trybie art. 175 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 (dalej: ufp), w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w części 85/26. 

Celem kontroli było również dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 
2018 r. ŚUW (jako dysponenta III stopnia będącego urzędem obsługującym 
Wojewodę), pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. 
Ocenie podlegały w szczególności: 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: ustawa o NIK). 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze 
środków publicznych; 

- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych; 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdań.  

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów; 
- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty; 
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków 

europejskich, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków; 
- kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 85/26 w trakcie 

roku budżetowego; 
- kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych;  
- kontrola prawidłowości dokonanych blokad; 
- kontrola przestrzegania ustalonych dla części 85/26 limitów wydatków, w tym – 

limitów środków na wynagrodzenia; 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych; 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia; 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 
- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji; 
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 

zadaniowym; 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań; 
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych; 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań; 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań; 
- analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki 
finansowane w ramach części 85/26. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 
Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/26 wykorzystano również wyniki 
kontroli wykonania planu finansowego na 2018 r. ŚUW i wykorzystania dotacji przez 
kontrolowanych beneficjentów. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

W ramach części 85/26 finansowano – zgodnie z przepisami prawa – zadania  
z zakresu: 
− ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony ludności; 
− zarządzania kryzysowego oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk 

żywiołowych; 
− oświaty i wychowania; 
− wspierania rodziny; 
− obsługi administracyjnej obywatela; 
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− zarządzania realizacją i wdrażaniem pozostałych programów finansowanych  
z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych; 

− wspierania transportu drogowego; 
− dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej; 
− ratownictwa medycznego. 

Wydatki w układzie zadaniowym realizowane były w ramach 17 funkcji państwa,  
42 zadania, 79 podzadań i 138 działań. 

Budżet w części 85/26 był realizowany przez 37 jednostek budżetowych, z tego 
dwóch dysponentów II stopnia3 i 35 dysponentów III stopnia4. 

Dochody budżetu państwa w części 85/26 w 2018 r. zaplanowano w kwocie 
60 702 tys. zł, stanowiącej 0,02% kwoty planowanych dochodów budżetu państwa 
ogółem. Zrealizowano je w kwocie 68 523,6 tys. zł, co stanowiło 112,9% kwoty 
zaplanowanej. Wydatki tej części zaplanowano w kwocie 2 212 534,4 tys. zł5, a ich 
udział w planie wydatków budżetu państwa ogółem stanowił 0,6%. Zrealizowane 
wydatki wyniosły 2 159 158,8 tys. zł6 i stanowiły 121,7% planu określonego  
w ustawie budżetowej7 i 97,6% planu po zmianach. 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/26 w 2018 r. wyniosły 
6323,5 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Wielkość ta stanowiła 0,03% 
zaplanowanych wydatków budżetu środków europejskich ogółem.  

W ramach kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 85/26 
skontrolowano następujących beneficjentów dotacji: Urząd Miasta Kielce oraz  
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykonanie budżetu państwa  
w 2018 r. w części 85/26. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że dochody  
w części 85/26 zostały zrealizowane w kwocie o 12,9% wyższej od planowanej. 
Nadwyżka dotyczyła dochodów, których wysokość była trudna do dokładnego 
oszacowania na etapie planowania budżetu. 

Nie przekroczono limitów wydatków dla części 85/26. Prawidłowo rozdysponowano  
i rozliczono dotacje celowe. Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. 

W wyniku kontroli 12,6% zrealizowanych przez ŚUW wydatków budżetu państwa 
stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 

                                                      
3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach (dalej: WIW) i Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Kielcach. 
4 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach (dalej: WIORiN), Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (dalej: 
WIOŚ), Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, Wojewódzki 
Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
11 powiatowych inspektoratów sanitarnych oraz 13 powiatowych inspektoratów weterynarii. 

5 Plan po zmianach. 
6 Łącznie z wydatkami niewygasającymi. 
7 Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 
8 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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środkami publicznymi określonych w ufp i aktach wykonawczych. Badane wydatki 
zostały zrealizowane w sposób legalny, celowy i gospodarny. 

Pozytywną ocenę uzasadnia również to, że w wyniku wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w budżecie państwa  
w układzie zadaniowym. Wojewoda rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, 
sprawowała nadzór i kontrolę nad wykonywaniem budżetu w części 85/26. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne/łączne sprawozdania za 2018 r. 
sporządzone przez dysponenta głównego części 85/26 oraz sprawozdania 
jednostkowe ŚUW. 

Sprawozdania łączne dysponenta głównego części 85/26 zostały sporządzone 
prawidłowo, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych 
podległych dysponentów, a sprawozdania jednostkowe ŚUW na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, 
stosownie do przepisów rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej9, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych10, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym11. 

Stwierdzona w toku kontroli NIK nieprawidłowość, polegająca na niewłaściwym 
funkcjonowaniu mechanizmów kontroli zarządczej związanych z prowadzonymi 
postępowaniami o udzielanie zamówienia publicznego, nie miała wpływu na 
realizację budżetu w części 85/26. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 2018 dochody budżetu państwa w części 85/26 
zostały zaplanowane w kwocie 60 757 tys. zł. Dochody te zostały zmniejszone do 
kwoty 60 702 tys. zł12. Zrealizowano je w kwocie 68 523,6 tys. zł, co stanowiło 
112,9% kwoty zaplanowanej i 108,5% dochodów osiągniętych w 2017 r. 
(63 183,5 tys. zł). 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych (stanowiącymi 95% wartości ogółem) 
były: 
– dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 

samorządu terytorialnego13 (§ 2350) w kwocie 39 690,1 tys. zł (57,9%), w tym 
25 900,1 tys. zł z tytułu gospodarowania przez jst nieruchomościami Skarbu 
Państwa. Wpływ na wyższą od planowanej o 3687,1 tys. zł (10,2%) realizację 
dochodów w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej miała m.in. większa 
skuteczność działań komorniczych w egzekucji świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego; 

– wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 14 561,2 tys. zł (21,2%), w tym 
13 338,7 tys. zł z tytułu opłat pobieranych przez powiatowe inspekcje 
weterynaryjne m.in. za kontrolę zwierząt, nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem 

                                                      
9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze zm.). 
10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
12 Na podstawie rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 

przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 
(Dz. U. poz. 1774, ze zm.). 

13 Dalej: jst. 

Opis stanu 
faktycznego 
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mięsa. Wyższa od planowanej o 803,2 tys. zł (5,8%) realizacja tych dochodów 
wynikała m.in. z większej liczby badań mięsa zwierząt łownych pochodzących  
z odstrzału sanitarnego; 

– wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 4491,4 tys. zł (6,6%), z tego 2934,9 tys. zł  
z tytułu usług realizowanych przez inspekcję sanitarną m.in. badań 
laboratoryjnych. Niższa od planowanej o 208,6 tys. zł (4,4%) realizacja tych 
dochodów wynikała m.in. z mniejszego zapotrzebowania na usługi laboratoryjne 
świadczone przez WIW oraz z mniejszej liczby wydanych przez WIORiN 
świadectw fitosanitarnych; 

– wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych (§ 0930)  
w kwocie 3779,6 tys. zł (5,5%); 

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 2551,2 tys. zł 
(3,7%), z tego 1108,4 tys. zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych i opiekuńczych. (dowód: akta kontroli str. 776-781, 784-825) 

Dochody dysponenta III stopnia w 2018 r. wyniosły 5203,8 tys. zł i stanowiły 7,6% 
dochodów ogółem części 85/26. Dochody te były o 20,8% niższe, zarówno od planu 
po zmianach, jak i dochodów zrealizowanych w 2017 r. Najwyższe dochody 
uzyskano z tytułu:  

– opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych (§ 0930) w kwocie 
3779,6 tys. zł. Wyższa od planowanej o 579,6 tys. zł realizacja tych dochodów 
(tj. o 18,1%) wynikała z większej niż przewidywano liczby osób ubiegających się 
o wydanie paszportu, zezwolenia na pracę i karty pobytu; 

– grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)  
w kwocie 509,8 tys. zł. Dochody z tytułu mandatów karnych zostały 
zrealizowane w kwocie o 1516,2 tys. zł niższej niż planowano. Było to wynikiem 
zmian w zakresie obsługi mandatów wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 
2015 r. o administracji podatkowej14. Zmiany te skutkowały brakiem wpłat na 
rachunek ŚUW należności za mandaty nakładane od początku 2016 r. Poborem 
należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych, 
od tego czasu zajmuje się Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu; 

– wpływów z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 434,2 tys. zł. Niższa od planowanej 
o 258,8 tys. zł realizacja tych dochodów wynikała z mniejszej liczby osób, 
zarówno ubiegających się o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą, jak i składających wniosek o ustalenie zdarzenia 
medycznego lub wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia oraz 
mniejszej liczby wydanych postanowień ustalających opłatę legalizacyjną za 
samowolę budowlaną. (dowód: akta kontroli str. 826, 828-835, 992-993) 

Na koniec 2018 r. w części 85/26 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty  
w kwocie 395 649,6 tys. zł, w tym zaległości netto 389 787,3 tys. zł15. W porównaniu 
do 2017 r. należności ogółem były wyższe o 18 762,6 tys. zł, tj. o 5%, a zaległości 
netto wyższe o 17 449,8 tys. zł, tj. o 4,7%. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze 
zwiększenia należności pozostałych do zapłaty o 24 310,4 tys. zł (z tego 
23 860,8 tys. zł stanowiły zaległości netto) z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego. Należności z tego tytułu stanowiły 95,1% wszystkich 
należności ogółem. (dowód: akta kontroli str. 782-783, 795-825, 827, 834-835) 

                                                      
14 Dz. U. poz. 1269, ze zm. Ustawa została uchylona z dniem 1 marca 2017 r. ustawą z dnia  

16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 
poz. 1948, ze zm.). 

15 Według korekty sprawozdania Rb-27 za 2018 r. dysponenta części z 1 kwietnia 2019 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów. Dochody w części 85/26 
zostały zrealizowane w kwocie o 12,9% wyższej od planowanej. Nadwyżka 
dotyczyła dochodów, których wysokość trudno było dokładnie oszacować na etapie 
planowania budżetu. 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa  

W ustawie budżetowej na rok 2018 wydatki budżetu państwa w części 85/26 zostały 
zaplanowane w wysokości 1 774 682 tys. zł. W trakcie roku wydatki te zostały 
zwiększone środkami w wysokości 442 426,4 tys. zł, w tym pochodzącymi z: 

a) rezerw celowych budżetu państwa w wysokości 430 944,6 tys. zł, m.in.  
z przeznaczeniem na: 

– realizację zadań wynikających z ustaw: z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych16, z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów17, z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów18 oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej  
z ubezpieczenia społecznego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,  
a także na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”19  – 51 522,1 tys. zł; 

– dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego  
pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 – 40 822,2 tys. zł; 

– realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 36 861,2 tys. zł; 

b) rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 10 210,7 tys. zł, m.in.  
z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa  
i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach – 5000 tys. zł, 
realizację inwestycji pn. Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych Powiatowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – 2995,8 tys. zł, zakup sprzętu 
medycznego dla powiatu ostrowieckiego – 1706,8 tys. zł; 

c) części 42 Sprawy wewnętrzne o 1271 tys. zł na sfinansowanie skutków 
podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę  
w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych (miejskich) 
Państwowej Straży Pożarnej (dalej: PSP). 

Środkami pochodzącymi z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa 
zwiększono: dotacje i subwencje o 305 797,8 tys. zł, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych o 340 tys. zł, wydatki bieżące o 12 427 tys.  zł i wydatki majątkowe  
o 122 590,5 tys. zł. 

Pod koniec roku, na podstawie rozporządzenia w sprawie przeniesienia 
planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 
2018, dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu państwa o 4574 tys. zł. 
Środki te zostały przeniesione do części 22 Gospodarka wodna. (dowód: akta 
kontroli str. 51-94, 174-184) 

                                                      
16 Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, ze zm. 
17 Dz. U. z 2018 r. poz. 554, ze zm. 
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, ze zm. 
19 Dz. U. z 2019 r. poz. 473. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wydatki w części 85/26 zrealizowane zostały w kwocie 2 159 158,8 tys.  zł, co 
stanowiło 97,6% planu po zmianach. W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost 
wydatków o 44 914,5 tys. zł, tj. o 2,1%. Przyczyną wzrostu wydatków w części 85/26 
była m.in. realizacja rządowego programu „Dobry start”20, na który wydatkowano 
43 938,7 tys. zł oraz Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej21, 
na który poniesiono wydatki w wysokości 22 278,4 tys. zł.  

Najniższy poziom realizacji wydatków w stosunku do kwoty przyjętej w planie po 
zmianach, osiągnięto w rozdziałach: 
− 85334 Pomoc dla repatriantów – wydatkowano kwotę 195,9 tys. zł (46,3% 

planowanych wydatków). Niższe wykonanie spowodowane było tym, iż gmina 
Chmielnik, z powodu niedopełnienia formalności związanych z uregulowaniem 
statusu budynku, w którym znajdował się lokal dla repatriantów, nie złożyła 
wniosku o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa Pomoc dla 
repatriantów; 

− 02001 Gospodarka leśna – wydatkowano kwotę 14,5 tys. zł (48,3%). Niższe 
wykonanie wynikało z mniejszej liczby wniosków składanych do starostw 
powiatowych o zalesienie gruntów; 

− 75046 Komisje egzaminacyjne – wydatkowano kwotę 12,7 tys. zł (55,2%). 
Przyczyną niższego wykonania była mniejsza liczba osób przystępujących do 
egzaminu na instruktora nauki jazdy; 

− 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatkowano kwotę 124,8 tys. zł (61,2%). 
Niższe wykonanie wynikało m.in. z niezrealizowania zadania pn. Wykonanie 
dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku przy ul. Skrajnej 61 
z powodu niewystarczającego zabezpieczenia środków w planie finansowym22; 

− 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej – wydatkowano kwotę 108,1 tys. zł (63,3%). Niższe 
wykonanie związane było z oszczędnościami powstałymi w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji  
pn. Adaptacja budynku na utworzenie trzech mieszkań chronionych wraz z ich 
wyposażeniem. (dowód: akta kontroli str. 174-177, 185-213, 225-256) 

Wydatki poniesione przez ŚUW (dysponent III stopnia) w kwocie 44 834,3 tys. zł 
stanowiły 2,1% wydatków w części 85/26. Zrealizowano je na poziomie 94,2% planu 
po zmianach. W porównaniu do 2017 r. wydatki te były wyższe o 2905,4 tys. zł,  
tj. o 6,9%. Na utrzymanie ŚUW (w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie) 
wydatkowano 39 597,8 tys. zł, w tym 16 181,5 tys. zł na wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej i 2784,9 tys. zł na inwestycje (m.in. na 
modernizację dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW 
oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej  
w budynku A – 2409,8 tys. zł). (dowód: akta kontroli str. 214-224, 997-1000) 

2.1.1. U dysponenta części 85/26 prawidłowość wykorzystania środków z rezerw 
budżetowych zbadano na próbie obejmującej 18% kwoty wszystkich zmian 
dokonanych w wyniku rozdysponowania rezerw celowych i rezerwy ogólnej.  

                                                      
20 Program określony uchwałą Nr 80/2018 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) oraz rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061). 

21 Program określony uchwałą Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

22 Na realizację tego zadania zaplanowano 50 tys. zł. Wykonawcy na etapie zapytań ofertowych 
podawali cenę powyżej tej wartości (nie mniej niż 60,3 tys. zł). 
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W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przeniesienie środków  
z rezerw celowych na: 
– dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019 w kwocie 40 822,2 tys. zł; 

– realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 
36 861,2 tys. zł 

oraz z rezerwy ogólnej na zakup sprzętu medycznego dla powiatu ostrowieckiego  
i zakup aparatu USG dla powiatu włoszczowskiego w łącznej kwocie 1906,8 tys. zł, 
było celowe i wynikało z faktycznych potrzeb. Zmiany w planie finansowym 
wprowadzono po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu planu wydatków. Otrzymane 
środki budżetowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Z kwoty 
79 590,2 tys. zł nie wykorzystano 281,2 tys. zł, co stanowiło 0,4% środków z rezerw 
objętych badaniem. Niewykorzystanie tych środków wynikało m.in. z przyczyn 
zaistniałych po ich otrzymaniu (tj. ze zmniejszenia liczby dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym) oraz oszczędności powstałych na etapie rozliczenia 
zadań. (dowód: akta kontroli str. 51, 61, 64, 67-79, 90, 259-291, 483-526, 566-596) 

2.1.2. Wojewoda, na podstawie art. 177 ufp, zablokowała wydatki budżetowe  
w kwocie 14 732 tys. zł. Przyczynami blokowania było niewykorzystanie środków 
przeznaczonych m.in. na: 
− pokrycie dopłat do biletów ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach 

autobusowych, w szczególności ze względu na potrzeby niższe niż początkowo 
zakładano – 3839,4 tys. zł; 

− pokrycie kosztów prac związanych z realizacją projektów scalania gruntów wsi 
Słupia Jędrzejowska i Wielkopole w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 (dalej: PROW), w szczególności ze względu na potrzeby 
niższe niż początkowo zakładano – 2888 tys. zł; 

− dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej, m.in. w związku z oszczędnościami powstałymi  
w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
– 1582,2 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 319-332) 

Środki pochodzące z rezerwy celowej w kwocie 86,8 tys. zł przeznaczone na 
sfinansowanie dodatków zadaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników ŚUW 
zaangażowanych w realizację projektu Wdrożenie nowoczesnych narzędzi 
teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Urzędzie nie zostały 
wykorzystane. Wynikało to z tego, iż realizacja części tego projektu została 
przesunięta na 2019 r. 
Spośród 996,4 tys. zł przeznaczonych z rezerwy celowej na finansowanie ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wykorzystano 872,6 tys. zł, co 
wynikało z rezygnacji przez gminę Lipnik z realizacji programu inwestycyjnego  
pn. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem. 
W opisanych powyżej przypadkach nie wystąpiła zwłoka w podjęciu przez 
dysponenta części decyzji o blokowaniu wydatków. (dowód: akta kontroli str. 322, 
329, 337-338) 

Wojewoda podejmowała, na podstawie art. 177 ufp, decyzje o blokowaniu środków 
niewykorzystanych z rezerw na łączną kwotę 4975,9 tys. zł23. Przyczynami blokad 
były m.in. potrzeby niższe niż początkowo zakładano oraz oszczędności powstałe  
w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Wojewoda występowała, 
                                                      
23 Kwota ta stanowiła 33,8% łącznej kwoty zablokowanych wydatków budżetowych. 
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w terminie do 15 października 2018 r.24, do Ministra Finansów o dokonanie korekt 
decyzji przyznających środki z rezerw. (dowód: akta kontroli str. 333-353) 

2.1.3. W ustawie budżetowej na rok 2018 zaplanowano dotacje ogółem w wysokości 
1 621 349 tys. zł. W trakcie roku zwiększono dotacje do 2 043 234,7 tys. zł  
(tj. o 26%). Dysponent części 85/26 wykorzystał dotacje w kwocie ogółem 
1 993 289,7 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach. Wykorzystanie dotacji w 2018 r. 
było wyższe niż w roku poprzednim o 18 738 tys. zł (1%) i stanowiło 92,3% 
wydatków ogółem. (dowód: akta kontroli str. 381)  

Wojewoda dokonała podziału środków dotacji dla poszczególnych jst  
z uwzględnieniem kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2018 r., z wyjątkiem 
środków w kwocie ogółem 5646,1 tys. zł, które w większości, decyzją Prezesa Rady 
Ministrów25, zostały przeniesione do części 22 Gospodarka wodna (5044 tys. zł) i do 
działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (470 tys. zł). 
(dowód: akta kontroli str. 431-435) 

Na dotacje podmiotowe zaplanowano 650 tys. zł z przeznaczeniem dla spółek 
wodnych, które zostały wykorzystane w całości na realizację zadań z zakresu 
utrzymania urządzeń melioracji wodnych. W porównaniu do 2017 r. kwota 
przekazanych dotacji była wyższa o 24 tys. zł (3,7%). (dowód: akta kontroli str. 381, 
417-423) 

W 2018 r. nie planowano i nie przekazywano dotacji przedmiotowych. (dowód: akta 
kontroli str. 381) 

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 3206,2 tys. zł, tj. w 98,8%. 
Środki te przeznaczono m.in. na sfinansowanie lub dofinansowanie: kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego (1391,2 tys. zł), edukacyjnej opieki 
wychowawczej (693,7 tys. zł), pomocy społecznej (347,5 tys. zł), zadań zleconych 
do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych w zakresie oświaty i wychowania (568,6 tys. zł), 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (173 tys. zł). (dowód: akta 
kontroli str. 381, 437-482) 

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań 
bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych  
z zakresu ratownictwa medycznego wykorzystano w kwocie 62 298,7 tys. zł,  
tj. w 99,2%. (dowód: akta kontroli str. 381) 

Dotacje dla jst zostały zrealizowane przez gminy w wysokości 1 605 269,7 tys. zł 
(97,8% planu po zmianach), powiaty – 268 588,9 tys. zł (97,4%), samorząd 
województwa świętokrzyskiego – 53 276,1 tys. zł (92,1%). 

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 
ustawami wykorzystano kwotę 1 518 494,8 tys. zł (78,8% dotacji celowych dla jst 
ogółem), w tym gminy wydatkowały 1 334 501,3 tys. zł, powiaty – 155 801,8 tys. zł, 
samorząd województwa – 28 191,7 tys. zł. 

Na realizację własnych zadań bieżących jst wykorzystały dotacje w wysokości 
394 580,6 tys. zł (co stanowiło 20,5% dotacji celowych dla jst ogółem), z tego gminy 
wydatkowały 266 989,4 tys. zł, powiaty – 107 303,1 tys. zł, a samorząd 
województwa świętokrzyskiego – 20 288,1 tys. zł. 

                                                      
24 Termin określony w art. 154 ust. 1 ufp. 
25 Nr MF/BP6.4143.10.7.2018.PRM z 28 września 2018 r. 
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Na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień 
zawartych przez gminy i powiaty z Wojewodą wydatkowano 986,6 tys. zł, z tego 
gminy wydatkowały 793,5 tys. zł, a powiaty – 193,1 tys. zł. (dowód: akta kontroli  
str. 381-437) 

U dysponenta części 85/26 szczegółowym badaniem objęto dobrane w sposób 
celowy dotacje w kwocie 341 639 tys. zł, stanowiące 17% dotacji ogółem, 
przeznaczone na: 
− dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków 

klęsk żywiołowych – 85 545 tys. zł; 
− dofinasowanie wypłat zasiłków stałych – 48 531 tys. zł; 
− realizację rządowego programu Dobry Start – 42 440,7 tys. zł; 
− dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 40 696,4 tys. zł; 
− dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 

36 706,9 tys. zł; 
− zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej – 30 893,8 tys. zł; 
− dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania – 27 919,4 tys. zł; 
− dofinasowanie zadań bieżących środowiskowych domów samopomocy – 

20 738,7 tys. zł; 
− organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla dzieci chorych 
na autyzm) – 8167 tys. zł. 

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Wielkość naliczonych do 
wypłaty kwot dotacji została określona prawidłowo. Wojewoda przekazała środki  
w terminach umożliwiających ich wykorzystanie. Dotacje wykorzystano zgodnie  
z przeznaczeniem. (dowód: akta kontroli str.483-775) 

2.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 85/26 w 2018 r. wyniosły 
1586,6 tys. zł, tj. 96,5% planu po zmianach i w porównaniu do 2017 r. były wyższe  
o 12,6 tys. zł. Ze środków tych sfinansowano m.in.: świadczenia rzeczowe, 
wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (środki higieny 
osobistej, odzież ochronna, woda mineralna) oraz ekwiwalenty za te świadczenia 
(okulary ochronne, teczki służbowe), ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 
wykonywane przez pracowników oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży  
i obuwia roboczego – 522,2 tys. zł; stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów – 
344 tys. zł; nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze – 284 tys. zł; renty zasądzone na podstawie wyroków sądowych – 
241,3 tys. zł; równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu 
mieszkalnego, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu 
mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy  
i ich rodzin – 188,3 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 354-357) 

W ŚUW (dysponent III stopnia) świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2018 r. 
wyniosły 190,9 tys. zł, tj. 80,4% planu po zmianach i były wyższe o 15,9 tys. zł  
w porównaniu do 2017 r. Wydatki poniesiono m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za 
umundurowanie i pranie odzieży – 100,8 tys. zł, dopłaty do zakupu okularów do 
pracy przy monitorach ekranowych – 42,4 tys. zł, zakup wody mineralnej i posiłków 
regeneracyjnych – 16,7 tys. zł, odszkodowanie na podstawie orzeczenia sądu pracy 
– 13,4 tys. zł, zwrot kosztów przejazdu dla członków Wojewódzkiej Komisji ds. 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – 9,4 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 358-
360) 
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2.1.5. Zrealizowane w części 85/26 wydatki bieżące26 wyniosły 152 056,6 tys. zł  
(tj. 97,4% planu po zmianach) i były wyższe od wykonania w 2017 r. o 9684,8 tys. zł 
(o 6,8%). Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły wynagrodzenia27  
w kwocie 89 001,5 tys. zł (58,5%) oraz zakupy materiałów i wyposażenia, energii, 
usług remontowych i pozostałych w kwocie 23 093,7 tys. zł (15,2%). (dowód: akta 
kontroli str. 174-177, 185-213, 257) 

Zrealizowane w ŚUW (dysponent III stopnia) wydatki bieżące wyniosły 
44 834,3 tys. zł (tj. 94,3% planu po zmianach) i były wyższe od wykonania w 2017 r. 
o 3670,1 tys. zł (o 9,9%). Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły 
wynagrodzenia w kwocie 24 226,1 tys. zł (54%) oraz zakupy materiałów  
i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych w kwocie 8104,3 tys. zł 
(18,1%). (dowód: akta kontroli str. 214-224, 258) 

Przeciętne zatrudnienie28 w 2018 r. w części 85/26 wyniosło 1655 osób i było 
wyższe w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. o 12 osób (tj. o 4,8%). 
Zwiększenie zatrudnienia wystąpiło w trzeciej grupie zatrudnionych29 (członkowie 
korpusu służby cywilnej) o 12 osób i jedenastej30 (żołnierze i funkcjonariusze)  
o jedną osobę, a zmniejszenie w pierwszej grupie (osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń) o jedną osobę. 

Stan zatrudnienia na koniec 2018 r. wyniósł 1669 osób i był o 23 osoby większy niż 
na koniec 2017 r. Zwiększenie stanu zatrudnienia w porównaniu do 2017 r. 
związane było m.in. z uzyskaniem przez Urząd, WIOŚ i Komendę Wojewódzką PSP 
etatów na realizację dodatkowych zadań31 oraz powrotem do pracy osób, które 
przebywały na urlopach macierzyńskim lub wychowawczym. 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w ŚUW (dysponent III stopnia) wyniosło  
473 osób32 i było wyższe w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2017 r.  
o 19 osób (o 4,2%). Zatrudnienie na koniec 2018 r. wyniosło 475 osób,  
tj. o 23 więcej niż na koniec 2017 r. 

W 2018 r. wydatki na wynagrodzenia33 w części 85/26 wyniosły 88 992,8 tys. zł  
(tj. 99,5% planu po zmianach) i wzrosły w porównaniu do 2017 r. o 4701,5 tys. zł 
(5,6%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego 
pełnozatrudnionego w 2018 r. wyniosło 4481,9 zł i w porównaniu z przeciętnym 
wynagrodzeniem w 2017 r. było wyższe o 205,8 zł (tj. o 4,8%).  

W 2018 r. wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie wyniosły 24 216,9 tys. zł (tj. 98,9% 
planu po zmianach) i były wyższe w porównaniu do 2017 r. o 1670,2 tys. zł  
(tj. o 7,4%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego 
w 2018 r. wynosiło 4267,7 zł i było wyższe od wynagrodzenia za 2017 r. o 131,3 zł 
(tj. o 3,2%). (dowód: akta kontroli str. 292-301, 303-306, 361-363) 

                                                      
26 Z uwzględnieniem wydatków z grupy Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii 

Europejskiej. 
27 Wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wraz z dodatkowym 

wynagrodzeniem rocznym (§§ 401, 402, 404) oraz uposażenie funkcjonariuszy wraz z nagrodami 
rocznymi dla funkcjonariuszy (§§ 405, 406, 407). 

28 W przeliczeniu na pełne etaty. 
29 Wg statusu zatrudnienia. 
30 Uprzednio dziesiątej. 
31 Np. związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń 

rodzinnych i świadczenia wychowawczego, utrzymaniem magazynów przeciwpowodziowych, 
kontrolą kolekcji zasobów genetycznych, kontrolą postępowania z substancjami kontrolowanymi, 
nowymi substancjami, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami 
cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej. 

32 W przeliczeniu na pełne etaty. 
33 Według rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
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W 2018 r. wypłacono w ŚUW nagrody w łącznej wysokości 2264,9 tys. zł. Średnia 
kwota nagrody34 wyniosła 4,8 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 302) 

W 2018 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe35 w części 85/26 wyniosły 
14 897,5 tys. zł (95,1% planu po zmianach) i wzrosły o 1195,8 tys. zł w porównaniu 
do 2017 r. (o 8,7%). Największe wydatki na wynagrodzenia bezosobowe  
w wysokości 11 935,8 tys. zł (80,1% wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 
ogółem) wystąpiły w powiatowych inspektoratach weterynarii i dotyczyły m.in. 
wynagrodzeń dla lekarzy wykonujących zadania określone w art. 16 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej36. (dowód: akta kontroli str. 185-213, 
366-368) 

ŚUW w 2018 r. zrealizował wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 
1206,7 tys. zł (77,3% planu po zmianach). Niższe wykonanie tych wydatków  
w stosunku do planu po zmianach wynikało z mniejszych potrzeb w zakresie 
wykonywania czynności pomocniczych przez osoby zatrudniane na podstawie 
umów zlecenia. Wydatki te były niższe od wykonanych w 2017 r. o 354,35 tys. zł  
(tj. o 29,4%). (dowód: akta kontroli str. 252-253, 318, 364-365) 

W 2018 r. zadania na rzecz Urzędu na podstawie umowy innej niż umowa o pracę 
wykonywały 102 osoby, w tym jedna pracownica Wydziału Polityki Społecznej  
i Zdrowia37 (dalej: WPSiZ). Zadania podstawowe38, na podstawie tych umów, 
wykonywało 98 osób39, a zadania pomocnicze – cztery. W porównaniu do 2017 r. 
liczba osób wykonujących zadania na podstawie umów, o których mowa powyżej, 
zmniejszyła się o cztery40. Koszty poniesione w 2018 r. z tytułu zawarcia tych umów 
wyniosły 714 tys. zł, tj. o 165 tys. zł mniej niż w 2017 r. (dowód: akta kontroli  
str. 966-977) 

Badanie umów zleceń zawartych z ww. pracownicą WPSiZ wykazało, że wypłacono 
jej wynagrodzenie za czas, w którym nie wykonywała pracy z tytułu zatrudnienia  
w ŚUW. Przyczyną tego było nieodnotowanie w elektronicznym systemie rejestracji 
czasu pracy wyjść, w trakcie których, w ramach umowy zlecenia, wykonywała 
czynności członka składu orzekającego we WZON. Stanowiło to naruszenie zasad 
funkcjonowania tego systemu określonych w § 4 ust. 2 i § 5 załącznika nr 5 do 
zarządzenia nr 8/2012 Dyrektora Generalnego Urzędu z 9 sierpnia 2012 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu pracy ŚUW41. Łącznie pracownica nie odnotowała  
w 2018 r. w tym systemie wyjść prywatnych w wymiarze 6,5 godziny, a w 2017 r. – 
15 godzin. Wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę poniesione za ten 
czas wyniosły 167,89 zł w 2018 r. i 384,84 zł w 2017 r.42 (dowód: akta kontroli  
str. 836-951) 

                                                      
34 Średnia wyliczona jako łączna kwota wydatków na nagrody brutto w danym roku przez średnie 

zatrudnienie w tym okresie według sprawozdania Rb-70. 
35 Finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich. 
36 Dz. U. z 2018 r. poz. 1557. 
37 Pracownica ta wykonywała, na podstawie umowy zlecenia, zadania członka składu orzekającego  

w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dalej: WZON).  
38 Przez wykonywania zadań podstawowych należy rozumieć wykonywanie zadań w komórkach 

merytorycznych, a przez wykonywanie zadań pomocniczych – wykonywanie zadań w komórkach 
obsługowych (np. kadry, księgowość). 

39 W tym m.in. 75 lekarzy, którzy na podstawie umów zlecenia wykonywali zadania konsultantów 
wojewódzkich oraz 14 osób, które na podstawie tych umów, wykonywały zadania członków składu 
orzekającego we WZON. 

40 W 2017 r. zadania podstawowe wykonywały 102 osoby (w tym między innymi 73 lekarzy którzy na 
podstawie umów zlecenia wykonywali zadania konsultantów wojewódzkich), pomocnicze – trzy.  

41 Zgodnie z tymi zasadami, każde wyjście prywatne musi być zarejestrowane na czytnikach. 
42 Ustalone przez WFiB. 
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Barbara Nowak kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu 
Gminnego WPSiZ wyjaśniła, że „nie wybicie się” w systemie rejestracji czasu pracy 
było niezamierzone i wynikało z przeoczenia lub zawodności systemu. (dowód: akta 
kontroli str. 952) 

Bogumiła Niziołek, zastępca dyrektora WPSiZ wyjaśniła, że pracownica zgłaszała jej 
wyjście do WZON oraz że kilkukrotne wyrywkowe kontrole czasu jej pracy 
potwierdzały fakt użycia przed wyjściem karty do rejestracji czasu pracy. (dowód: 
akta kontroli str. 954) 

W wyniku badania umów zleceń Barbary Nowak stwierdzono również niewłaściwe 
rozliczenie polecenia wyjazdu służbowego nr 768/2018 z 9 kwietnia 2018 r. Na 
rachunku kosztów podróży wskazano, że 11 kwietnia 2018 r. w godzinach od 730 do 
1540 pracownica ta przeprowadzała kontrolę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Daleszycach, podczas gdy w tym dniu przez trzy godziny43 realizowała 
czynności wynikające z umowy zlecenia44. Z tytułu wyjazdu służbowego nienależnie 
wypłacono jej dietę w wysokości 15 zł. (dowód: akta kontroli str. 955-957) 

Magdalena Pracoń, starszy inspektor wojewódzki w WPSiZ, oświadczyła, że to ona 
wypełniała dane w poleceniu wyjazdu służbowego Barbary Nowak i błędnie 
wskazała w nim godzinę wyjazdu. (dowód: akta kontroli str. 958) 

Zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów (dowodów księgowych) dla głównego 
dysponenta środków budżetu wojewody oraz dysponentów III stopnia45, wszystkie 
dowody księgowe powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym. 
Sprawdzenie to polega na ustaleniu rzetelności danych zawartych w dowodzie. 
(dowód: akta kontroli str. 959-964) 

Bogumiła Niziołek, która sprawdziła rachunek kosztów podróży pod względem 
wykonania polecenia służbowego wyjaśniła, że nic nie wiedziała na temat 
niezgodności pomiędzy faktycznymi, a podanymi na rachunku godzinami wyjazdu 
służbowego. (dowód: akta kontroli str. 954) 

W dniu 15 lutego 2019 r. rozesłane zostało do dyrektorów wydziałów i biur Urzędu 
pismo Dyrektora Generalnego ŚUW przypominające o stosowaniu ww. instrukcji. 
(dowód: akta kontroli str. 965-967) 

Z uwagi na fakt, iż opisane powyżej przypadki nieprzestrzegania wewnętrznych 
uregulowań dotyczących ewidencji czasu pracy i obiegu dokumentów nie miały 
wpływu na ocenę realizacji wydatków budżetowych, nie zostały zakwalifikowane 
jako nieprawidłowości. 

2.1.6. Zrealizowane w części 85/26 wydatki majątkowe46 wyniosły 129 968,7 tys. zł 
(tj. 94,7% planu po zmianach) i były wyższe od wykonania w 2017 r.  
o 37 725,1 tys. zł (o 40,9%). Wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do 
2017 r. związany był m.in. z realizacją Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej47 oraz zwiększeniem środków na zadania realizowane w zakresie 
usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst. (dowód: akta 
kontroli str. 51-66, 185-213, 978- 990) 

                                                      
43 W godzinach dopołudniowych. 
44 Umowa zlecenia nr PSZ/9/2018 z 29 grudnia 2017 r.  
45 Instrukcja ta stanowiła załącznik nr 2 do zarządzenia nr 104/2018 Wojewody Świętokrzyskiego  

z dnia 27 listopada 2018 r. 
46 Z uwzględnieniem wydatków z grupy Współfinansowanie projektów z udziałem środków  

Unii Europejskiej. 
47 Program ustanowiony uchwałą Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie 

ustanowienia Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 



 

15 

W planie finansowym ŚUW wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3469 tys. zł 
na realizację 20 zadań. W trakcie roku zrezygnowano z 14 zadań o wartości 
2929 tys. zł (m.in. z adaptacji pomieszczeń V piętra budynku C dla Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców o wartości 1200 tys. zł oraz modernizacji schodów 
w budynku A o wartości 1200 tys. zł), a wprowadzono do planu 11 nowych zadań  
o wartości 3595,9 tys. zł (m.in. modernizację dróg pożarowych i zagospodarowanie 
terenu wokół budynków ŚUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania 
instalacji przeciwpożarowej w budynku A o wartości 2409,8 tys. zł). Zmiany te były 
celowe. Na koniec 2018 r. plan wydatków majątkowych wyniósł 4242,3 tys. zł.  

W 2018 r. trzykrotnie, na podstawie art. 171 ust. 3 i 4 ufp, występowano do Ministra 
Finansów o zgodę na dokonanie przeniesień polegających na zwiększeniu 
wydatków majątkowych ŚUW jednorazowo o kwotę powyżej 100 tys. zł lub 
wydatków na inwestycje budowlane. W każdym z tych przypadków uzyskano zgodę, 
łącznie na kwotę 263,6 tys. zł. Ze środków tych, ze względu na powstałe 
oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na 
modernizację stacji Trafo i sali nr 13, nie wykorzystano 99,2 tys. zł. Środki te zostały 
zablokowane na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 ufp. 

Jedno zadanie z 17 zaplanowanych do realizacji, polegające na przygotowaniu 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku przy  
ul. Skrajnej 61 nie zostało zrealizowane, ponieważ wykonawcy deklarowali 
wykonanie tego zadania powyżej zaplanowanych środków. Kwota 50 tys. zł 
przeznaczona na to zadanie została zablokowana. Wydatki majątkowe ŚUW 
zrealizowano w kwocie 3996,5 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 994-1033) 

Szczegółowe badanie wydatków Urzędu przeprowadzono na próbie dowodów  
i zapisów księgowych wybranych z zastosowaniem metody monetarnej MUS48 oraz 
dobranych w sposób celowy z populacji pozapłacowych wydatków budżetowych 
ŚUW49. Badaniem objęto wydatki w kwocie 5644,3 tys. zł, stanowiącej 12,6% 
poniesionych wydatków. Kwota 5568,7 tys. zł dotyczyła 74 wydatków wylosowanych 
(w tym ośmiu na kwotę 3514 tys. zł w grupie wydatków majątkowych i 66 na kwotę 
2054,6 tys.  zł w grupie wydatków bieżących), a kwota 75,6 tys. zł dotyczyła trzech 
wydatków dobranych celowo. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Badanie wydatków w kwocie 
5156,4 tys. zł pod kątem prawidłowości uprzedniego stosowania przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych50 (dalej: Pzp) nie wykazało 
nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli str. 1034-1102) 

2.1.7. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. został sporządzony  
w terminie określonym w art. 13a ust. 1 Pzp i zamieszczony na stronie internetowej 
ŚUW. Plan zawierał wymagane informacje, o których mowa w art. 13a ust. 2 tej 
ustawy. (dowód: akta kontroli str. 1103-1124) 

Zbadano dokumentację trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
o łącznej wartości 324,7 tys. zł. Objęte badaniem postępowania dotyczyły: 
− dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych na potrzeby ŚUW (50 tys. zł); 
− remontu połaci dachowej w budynku A Urzędu (176 tys. zł); 

                                                      
48 Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości 

transakcji. 
49 Z populacji wydatków wyłączono również wydatki poniżej 500 zł. 
50 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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− kompleksowego przygotowania i organizacji finałowej gali XII edycji nagrody 
Wojewody Laur Świętokrzyski 2017 (98,7 tys. zł). 

Dwa postępowania przeprowadzono w trybie z wolnej ręki51, a w trzecim52 nie 
stosowano Pzp, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, ponieważ wartość tego 
zamówienia nie przekroczyła, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 
30 tys. euro. We wszystkich badanych postępowaniach prawidłowo dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku dwóch postępowań nie stosowano 
uregulowań zawartych w zarządzeniach Dyrektora Generalnego ŚUW w sprawie 
procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie. W przypadku 
jednego postępowania, protokół z tego postępowania zawierał informacje w części 
niezgodne ze stanem faktycznym. Jedno ogłoszenie o udzielenie zamówienia 
zostało nieterminowo opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
(dalej: BZP). (dowód: akta kontroli str. 499-690, 1176-1391) 

Sporządzono i terminowo przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2018. (dowód: akta 
kontroli str. 1125-1129) 

2.1.8. Zobowiązania w części 85/26 budżetu państwa na koniec 2018 r. wyniosły 
8086,9 tys. zł i były wyższe o 437,7 tys. zł, tj. o 5,7% od kwoty zobowiązań na 
koniec 2017 r. Dotyczyły one przede wszystkim zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 
osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażeń żołnierzy 
zawodowych i funkcjonariuszy, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy 
zawodowych oraz nagrody rocznej dla funkcjonariuszy, wynagrodzeń 
bezosobowych i ich pochodnych (93,5%) oraz faktur za zakup energii, materiałów  
i usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek, których 
termin płatności przypadał na rok następny (5,5%). Największy wzrost zobowiązań 
dotyczył zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosił 
319,5 tys. zł. Na koniec 2018 r. w części 85/26 nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. 

Zobowiązania ŚUW (2172,8 tys. zł) stanowiły 26,9% wszystkich zobowiązań  
w części 85/26 i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. (dowód: akta kontroli str. 185-213, 369-370) 

2.1.9. Wojewoda wystąpiła 20 listopada 2017 r. do Ministra Rozwoju i Finansów  
o uwzględnienie w wydatkach niewygasających z końcem roku 2017 kwoty 
263 tys. zł, przeznaczonej na zakup sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych. 
Środki te pochodziły z rezerwy celowej i zostały przyznane decyzją tego ministra  
z 12 października 2017 r. dla PSP na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do 
podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku zdarzenia 
radiacyjnego. 
Powyższe wydatki zostały ujęte 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 budżetowego53. 
W marcu 2018 r. Komenda Wojewódzka PSP dokonała zakupu powyższego sprzętu 
za kwotę 252,8 tys. zł, tj. mniejszą o 10,2 tys. zł niż ujęto w wydatkach 
niewygasających. Niewykorzystanie wszystkich środków wynikało z faktu, iż  
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
został dostarczony sprzęt w niższej cenie niż pierwotnie zakładano. Środki,  

                                                      
51 Tryb ten zastosowano po nierozstrzygnięciu uprzednio prowadzonych postępowań, w tym 

przetargów nieograniczonych. 
52 Tj. na kompleksowe przygotowanie i organizację finałowej gali XII edycji nagrody Wojewody Laur 

Świętokrzyski 2017. 
53 Dz. U. poz. 2426. 
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o których mowa powyżej, zostały przekazane terminowo na wyodrębniony rachunek 
dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.  
Ewidencja środków przeniesionych do wydatkowania w 2018 r. była prowadzona 
prawidłowo. (dowód: akta kontroli str. 95-117) 

Wojewoda wystąpiła w grudniu 2018 r. do Ministra Finansów o uwzględnienie  
w wydatkach niewygasających z końcem roku 2018: 
− kwoty 600,9 tys. zł przeznaczonej na realizację przez powiat ostrowiecki zadania 

pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu  
i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich 
doposażeniem. W związku z realizacją tego zadania wszczęto 20 września  
2018 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane. Umowa na te roboty nie została zawarta z powodu odstąpienia 
przez wykonawcę od jej podpisania. W dniu 5 listopada 2018 r. ponownie 
wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, które zostało rozstrzygnięte 19 listopada 2018 r. Z uwagi na duży 
zakres tych robót nie mogły one zostać wykonane w 2018 r.; 

− kwoty 307,5 tys. zł przeznaczonej na realizację przez Komendę Powiatową PSP 
w Sandomierzu zadania pn. Remont dachu na budynku jednostki ratowniczo-
gaśniczej z wyprowadzeniem instalacji wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń. 
Z uwagi na złe warunki pogodowe wykonawca robót nie mógł ich wykonać  
w 2018 r.  

Zgłoszone wydatki nie stanowiły wydatków, które w toku realizacji budżetu zostały 
zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 i art. 173 ust. 2 ufp. Powyższe wydatki zostały 
ujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. 
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem 
roku budżetowego54. 
Przedmiotowe zadania zostały zrealizowane w terminie określonym w przywołanym 
powyżej rozporządzeniu. (dowód: akta kontroli str. 118-139, 307-317) 

2.1.10. W ramach sprawowanego przez dysponenta głównego, na podstawie  
art. 175 ust. 1 i 2 pkt 2-5 ufp, nadzoru i kontroli Dyrektor Wydziału Finansów  
i Budżetu (dalej: WFiB) po każdym kwartale 2018 r.55 sporządzała kwartalną 
informację z wykonania budżetu w części 85/26. Ich przedmiotem była m.in. 
prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem 
zgodności z przeznaczeniem. (dowód: akta kontroli str. 1814-1866, 1867-1871) 

Oddział Kontroli Finansowej ŚUW (dalej: OKF) przeprowadził 21 kontroli planowych 
(13 w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Wojewodę, sześć w gminach, 
dwie w starostwach powiatowych) oraz jedną kontrolę pozaplanową w trybie 
uproszczonym. W dziewięciu przypadkach stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości 
polegające m.in. na: nieterminowym przekazywaniu środków stanowiących dochód 
Skarbu Państwa, naruszeniu wewnętrznych przepisów jednostki dotyczących obiegu 
dokumentów finansowo-księgowych. W siedmiu przypadkach stwierdzone 
nieprawidłowości skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych, a w trzech 
skierowano zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. (dowód: 
akta kontroli str. 1727-1740) 

W 2018 r. pięć komórek organizacyjnych Urzędu przeprowadziło łącznie 67 kontroli 
w zakresie udzielonych dotacji. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi  

                                                      
54 Dz. U. poz. 2346. 
55 Do dnia zakończenia kontroli NIK nie sporządzono informacji za IV kwartał 2018 r. 
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w trzech kontrolach, beneficjenci zostali zobowiązani do zwrotu dotacji w kwocie 
18,7 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 726-775, 1781-1813) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewłaściwym funkcjonowaniu 
mechanizmów kontroli zarządczej związanych z prowadzonymi postępowaniami  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wprowadzony w ŚUW system kontroli zarządczej związany z procesem zamówień 
publicznych nie był w pełni skuteczny, o czym świadczą następujące ustalenia: 

a) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę komputerów 
stacjonarnych i przenośnych zostało zamieszczone w BZP z opóźnieniem 
wynoszącym 44 dni w stosunku do terminu określonego w art. 95 ust. 1 Pzp56. 
(dowód: akta kontroli str. 1250-1254, 1278-1287) 

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Katarzyna Supierz, 
inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Zamówień Publicznych Biura 
Administracyjno-Gospodarczego (dalej: BAG lub Biuro) prowadząca 
postępowanie o udzielenie ww. zamówienia oraz z tytułu nadzoru57  
Artur Głogowski, kierownik tego Oddziału. Katarzyna Supierz, niedopełnienie 
obowiązku, o którym mowa, wyjaśniła przeoczeniem, tę samą przyczynę 
wskazał Artur Głogowski. (dowód: akta kontroli str. 1190-1192, 1310, 1312-
1314) 

b) Do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację zadania pn. Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali 
Finałowej XII edycji nagrody Wojewody Świętokrzyskiego Laur Świętokrzyski 
2017 nie załączono dokumentów potwierdzających ustalenie jego wartości.  

Zgodnie z § 5 ust. 7 zarządzenia Dyrektora Generalnego Urzędu nr 6/2017  
z 6 lutego 2017 r. w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień 
publicznych w ŚUW, ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy 
udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej 
dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości 
zamówienia są w szczególności: kopie ofert lub umów z innych postępowań 
(obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego 
moment szacowania zamówienia oraz wydruki ze stron internetowych 
zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku). 
Zgodnie z § 1 ust. 8 załącznika nr 5 do ww. zarządzenia, złożenie powyższych 
prawidłowo przygotowanych, kompletnych i podpisanych dokumentów stanowi 
podstawę wszczęcia postępowania w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. 
(dowód: akta kontroli str. 1146-1160) 

Ewa Kotwica, inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody, przygotowująca 
powyższy szacunek, wyjaśniła, że BAG nie wystąpiło o dokumenty 
potwierdzające ustalenie szacunkowej wartości zamówienia. (dowód: akta 
kontroli str. 1376) 

                                                      
56 Umowę zawarto 22 października 2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono  

w BZP 4 stycznia 2019 r. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż  
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP. 

57 Do zadań kierownika Oddziału ds. Zamówień Publicznych, zgodnie z jego zakresem czynności, 
należało m.in.: należyte planowanie, organizacja i koordynowanie prac realizowanych przez 
pracowników Oddziału, nadzorowanie formalnej i merytorycznej poprawności prowadzonych 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Pzp oraz zamówień poniżej  
30 tys. euro. 
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c) Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego na dostawę 
komputerów stacjonarnych i przenośnych nie zostało udokumentowane 
zgodnie z § 5 ust. 5 i 9 zarządzenia nr 28/2018 Dyrektora Generalnego ŚUW  
z 13 marca 2018 r. w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień 
publicznych w ŚUW. Do notatki służbowej z 4 września 2018 r., 
dokumentującej ustalenie wartości zamówienia, nie dołączono wydruków ze 
stron internetowych zawierających ceny towarów. (dowód: akta kontroli str. 
1161-1175, 1194-1195, 1264-1275) 

Michał Gałczyński, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców, wyjaśnił, że ceny podane w tej notatce nie różniły się od cen 
wskazanych w notatce z 7 czerwca 2018 r., którą udokumentowano 
wcześniejszą wycenę i do której dołączono wydruki ze stron internetowych 
zawierające ceny towarów. (dowód: akta kontroli str. 1302) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że wydruki te nie 
były opatrzone datą dokonania wydruku, co było niezgodne z § 5 ust. 9  
ww. zarządzenia.  

d) Nie dochowano należytej staranności w trakcie sporządzania protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów 
stacjonarnych i przenośnych. W protokole tym: 

– nie odnotowano w punktach 11-14 dokonanych czynności i ustaleń (m.in. 
stwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu), ze względu – 
jak wyjaśniła Katarzyna Supierz – na błąd wydruku. 

Wyjaśnienie to nie zasługuje na uwzględnienie. Nawet jeśli miał miejsce 
ww. błąd, to pracownik odpowiedzialny za sporządzenie protokołu winien 
zweryfikować prawidłowość danych w nim zawartych; 

– błędnie podano datę powołania komisji przetargowej (zamiast  
11 października podano 12 października 2018 r.). Błąd – jak wyjaśniła 
Katarzyna Supierz – był wynikiem omyłki pisarskiej; 

– wskazano, jako datę zaproszenia wykonawcy do negocjacji,  
10 października zamiast 12 października 2018 r.58 Katarzyna Supierz 
wyjaśniła, że w protokole podano datę telefonicznego powiadomienia 
wykonawcy. (dowód: akta kontroli str. 1190-1192, 1202-1240, 1255-1263, 
1310) 

Artur Głogowski, kierownik Oddziału ds. Zamówień Publicznych BAG wyjaśnił, 
że obowiązki w zakresie nadzoru nad prowadzeniem postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego realizował z należytą starannością, lecz z uwagi na 
mnogość postępowań realizowanych w 2018 r. wywiązanie się z tego 
obowiązku było bardzo trudne. (dowód: akta kontroli str. 1312-1314) 

Stwierdzone pomyłki nie miały negatywnego wpływu na prawidłowość 
badanego postępowania. 

e) Pięć komórek organizacyjnych ŚUW59 przeprowadzających zamówienia 
publiczne we własnym zakresie nie informowało BAG o zamiarze wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tys. euro, zaś 
dwie60 – nie składały lub nieterminowo składały kwartalne sprawozdania  
z samodzielnie przeprowadzonych zamówień. Zgodnie z § 1 ust. 4 i 5 

                                                      
58 Data przekazania wykonawcy zaproszenia wraz z dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia 

postępowania. 
59 Biuro Wojewody oraz Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Infrastruktury  

i Rozwoju, Organizacji i Kadr, Polityki Społecznej i Zdrowia. 
60 Biuro Wojewody i WPSiZ. 
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Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków 
publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro61, jeżeli komórki organizacyjne, przeprowadzają zamówienia 
we własnym zakresie, obligatoryjnie i bezzwłocznie w każdym przypadku 
informują BAG o zamiarze wszczęcia postępowania i przedkładają do BAG,  
w terminie 10 dni od zakończenia kwartału, kwartalne sprawozdania  
z przeprowadzonych zamówień rozumianych jako zlecenie zakupu/wykonania 
usługi/roboty budowlanej również tych niewymagających zawarcia umowy  
z wykonawcą. (dowód: akta kontroli str. 1146-1175) 

Z wyjaśnień dyrektorów ww. komórek organizacyjnych ŚUW wynika, że 
przyczyną niewypełnienia tych obowiązków była błędna interpretacja zapisów 
Regulaminu lub nadmiar obowiązków.  

Z wyjaśnień Marka Lisowskiego, dyrektora BAG, wynika, że powyższe 
informacje służą do monitorowania progu wartości zamówień wynikającego  
z art. 4 pkt 8 Pzp. (dowód: akta kontroli str. 1421-1441) 

Nieposiadanie pełnej informacji o zamówieniach publicznych realizowanych na 
rzecz ŚUW może wpływać na prawidłowość funkcjonowania mechanizmów 
monitorujących przekroczenie progu wartości zamówień, o którym mowa  
w art. 4 pkt 8 Pzp. 

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ufp, celem kontroli zarządczej jest zapewnienie  
w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi. 

Funkcjonujący system kontroli zarządczej w niewystarczający sposób zapewniał 
rzetelną realizację zadań związanych z zamówieniami publicznymi, o czym 
świadczą również nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych stwierdzone 
podczas poprzednich kontroli NIK62 oraz kontroli prowadzonych przez OKF63. 

Dyrektor BAG wyjaśnił, że w celu wyeliminowania i zapobiegania występowaniu 
stwierdzonych w powyższych kontrolach nieprawidłowości BAG kładzie nacisk na 
dbałość, jakość, staranność, przejrzystość oraz terminowość realizowanych zadań 
nałożonych w zakresie prowadzenia zamówień publicznych. (dowód: akta kontroli 
str. 1393) 

Zdaniem NIK, podjęte działania nie były wystarczająco skuteczne, o czym świadczą 
ustalenia niniejszej kontroli. 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2018 r. plan wydatków budżetu środków europejskich został zwiększony 
środkami z rezerw celowych budżetu środków europejskich do kwoty 6323,5 tys. zł. 
Badanie decyzji wprowadzających te zmiany wykazało, że przeniesienia środków 
                                                      
61 Regulamin stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 28/2018 Dyrektora Generalnego ŚUW z dnia 

13 marca 2018 r. 
62 Kontrola P/18/001 Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. wykazała, że cztery dokumenty 

dotyczące postępowania na zakup serwerów i urządzeń sieciowych zawierały informacje w części 
niezgodne ze stanem faktycznym, zaś kontrola P/17/001 Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. – 
nierzetelne sporządzenie sześciu protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. 

63 W toku kontroli prowadzonej przez OKF w grudniu 2016 r. stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na: niesporządzeniu pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego, brak oświadczenia jednego z członków komisji przetargowej 
złożonego na druku ZP-1 (co skutkowało złożeniem zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych), nieterminowym złożeniu do wykonawcy wniosku o dostawę przedmiotu 
zamówienia. Natomiast podczas kontroli prowadzonej w grudniu 2017 r. stwierdzono 
nieprawidłowości polegające m.in. na nierzetelnym sporządzaniu protokołu postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
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były celowe, a kwoty zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację 
przez Komendę Wojewódzką PSP dwóch projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIiŚ)  
pn. Usprawnianie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I oraz 
Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. 
W ramach realizacji pierwszego z ww. projektów zakupiono: dwa samochody 
ratowniczo-gaśnicze kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym 
terenie oraz jeden samochód ratownictwa technicznego. 
W ramach realizacji drugiego projektu zakupiono m.in. samochód z drabiną 
mechaniczną oraz agregat prądotwórczy. 
Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich na koniec 2018 r. wynosiło 
6323,5 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.(dowód: akta kontroli str. 12-30, 991) 

Wojewoda, jako dysponent części 85/26, uczestniczył w realizacji programów 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wydatki poniesione na ich realizację 
wyniosły 17 705,9 tys. zł, w tym wydatki ze środków UE – 12 932 tys. zł. W ramach: 
− Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 

wydatkowano 71,1 tys. zł (w tym 53,3 tys. zł ze środków UE) na realizację 
projektu Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi 
obywateli państw trzecich w ŚUW, którego głównym celem było zwiększenie 
efektywności obsługi cudzoziemców poprzez wdrożenie infrastruktury 
informatycznej wspierającej pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców; 

− Programu kontroli agrofagów wydatkowano 108,2 tys. zł (w tym 93,2 tys. zł  
ze środków UE) na prowadzenie trzech rodzajów działań kontrolnych roślin pod 
kątem występowania organizmów szkodliwych; 

− Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 wydatkowano 
382,9 tys. zł (w tym 287,2 tys. zł ze środków UE) z przeznaczeniem m.in. na 
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi uczestniczących w realizacji 
tego programu; 

− w ramach POIiŚ wydatkowano 7439,4 tys. zł (w tym 6323,5 tys. zł ze środków 
UE)64; 

− w ramach PROW wydatkowano 9704,4 tys. zł (w tym 6174,9 tys. zł ze środków 
UE) z przeznaczeniem m.in. na scalanie gruntów. (dowód: akta kontroli str. 31-
50) 

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Analizę osiągniętych efektów rzeczowych przeprowadzono w ramach czterech 
poniższych funkcji budżetu w układzie zadaniowym, w których poniesiono łączne 
wydatki w wysokości 1 917 919,6 tys. zł, tj. 89% wydatków ogółem w części 85/26, 
w tym: 
− Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 1 456 461,2 tys. zł, finansując 

w szczególności następujące zadania: 
a) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 732 062,2 tys. zł, w tym na 

dotacje dla jst w kwocie 730 863,1 tys. zł, z których sfinansowano  
1 432 882 świadczenia wychowawcze. Liczba rodzin mających ustalone 
prawo do świadczenia wychowawczego wynosiła 75 782; 

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów – 483 611,5 tys. zł, w tym dotacje dla jst w kwocie 
482 443,1 tys. zł, z których sfinansowano 189 157 świadczeń rodzinnych,  

                                                      
64 Kwestie wykorzystania środków w ramach tego programu opisano na wstępie podpunktu 2.2. 
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w tym m.in. wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, 
specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz zasiłków dla opiekunów; 

c) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 
– 121 639 tys. zł, z których sfinansowano m.in. 95 788 zasiłków stałych dla 
9373 osób, 49 693 zasiłków okresowych dla 9925 osób, bieżące utrzymanie 
1094 mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, wypłatę 
przez 102 ośrodki pomocy społecznej dodatków w wysokości po 250 zł 
miesięcznie dla pracowników socjalnych; 

− Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny – 198 977,8 tys. zł, 
finansując m.in. następujące zadania: 

a) interwencje ratowniczo-gaśnicze – 107 510 tys. zł, które w szczególności 
wydatkowano na likwidację 12 500 pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk 
żywiołowych; 

b) wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej 
w wyniku klęsk żywiołowych oraz na ochronę przeciwpowodziową – 
85 791,9 tys. zł, z których m.in. odbudowano lub wyremontowano  
368 obiektów infrastruktury komunalnej; 

c) funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego – 
2644,5 tys. zł, które wydatkowano na poprawę efektywności obsługi 
połączeń z numerami alarmowymi; 

− Zdrowie – 149 880,7 tys. zł, finansując w szczególności następujące zadania: 
a) działalność zespołów ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) oraz 

przebudowę, rozbudowę, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów 
ratunkowych, centrów urazowych oraz ZRM, z wyłączeniem lotniczych ZRM 
– 65 045,5 tys. zł, w tym dotacja w kwocie 64 415,4 tys. zł na realizację 
zadań z zakresu ratownictwa medycznego; 

b) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione – 37 530,1 tys. zł, z których odprowadzono 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie od  
39 098 bezrobotnych oraz 637 dzieci i dwóch uczniów; 

− Transport i infrastruktura transportowa – 112 600 tys. zł, finansując m.in. 
następujące zadania: 
a) pozostałe drogi publiczne – 81 847 tys. zł, za które wybudowano, 

przebudowano i wyremontowano 80,2 km dróg powiatowych i gminnych 
oraz 96 905 m² dróg wojewódzkich65. Z tych środków utrzymywano również 
1057 km dróg wojewódzkich; 

b) rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku  
ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów  
w publicznym transporcie zbiorowym – 25 857,4 tys. zł, w tym dotacja  
w kwocie 25 831,4 tys. zł dla samorządu województwa, z której dokonano 
dopłaty do 1 059 750 biletów ulgowych66 z tytułu stosowania 
obowiązujących ulg w przewozach pasażerskich. (dowód: akta kontroli  
str. 1484-1491, 1579-1643, 1872-1898) 

Analizę realizacji mierników wykonania zadań przeprowadzono dla pięciu67 
poniższych podzadań: 
                                                      
65 Jednostka miary długości dróg wojewódzkich – w m2, wskazana analogicznie jak w druku 

Sprawozdania Rb-BZ1. 
66 W tym 764 529 biletów jednorazowych i 295 221 biletów miesięcznych. 
67 Po jednym w ramach zadań: 2.3. System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona 

ludności, 13.1. Pomoc i integracja społeczna, 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju 
transportu, 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 20.5. 
Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny. 
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− dla podzadania Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego ustalono 
dwa mierniki: 
a) średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

na miejsce zdarzenia, którego realizacja wyniosła 10 min. i 2 s, przy 
planowanych 10 s; 

b) stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby kąpielisk i miejsc 
wyznaczonych do kąpieli, który osiągnął oczekiwany poziom i wynosił 
160/40; 

− dla podzadania Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych określono miernik liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych w stosunku do wszystkich wydanych orzeczeń, którego 
realizacja wyniosła 38 543/39 896 przy zakładanych 38 500/39 500, co było 
spowodowane większą niż zakładano liczbą wniosków o wydanie ww. orzeczeń; 

− dla podzadania Wspieranie transportu przyjaznego środowisku ustalono miernik 
przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją publiczną, którego 
realizacja wyniosła 51% i była zgodna z planowanym obniżeniem; 

− dla podzadania Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków 
publicznych określono miernik liczba wydanych przez gminy decyzji 
administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, 
którego realizacja wyniosła 2182 przy zakładanej liczbie 2000, co wynikało  
z większej niż planowano liczby wydanych decyzji; 

− dla podzadania Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych ustalono miernik 
liczba osób, które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców, 
którego realizacja wyniosła 119 194 osób na 1244,4 tys. mieszkańców 
województwa, przy zakładanej liczbie 108 770 osób na  
1 244,4 tys. mieszkańców województwa, co wynikało ze zwiększonej liczby 
zachorowań na grypę sezonową. (dowód: akta kontroli str. 1474-1483, 1492-
1578) 

Odnośnie przyjęcia miernika liczba wydanych przez gminy decyzji administracyjnych 
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, Ewa Kopolovets wyjaśniła 
m.in.: miernik ten najbardziej odzwierciedla stopień realizacji celu jakim jest 
„Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż 
ubezpieczone”. Wysokość dotacji przyznanej danej gminie zależy od liczby 
wydanych decyzji, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 70 zł za jedną 
decyzję. Miernik ten stosowany jest od trzech lat, a więc za jego dalszym 
stosowaniem przemawia również konieczność zapewnienia ciągłości pomiaru 
stopnia realizacji celu. (dowód: akta kontroli str. 1644) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  
i budżetu środków europejskich ponoszonych przez kontrolowaną jednostkę  
w zakresie wydatków. Nie przekroczono limitów wydatków dla części 85/26. 
Prawidłowo rozdysponowano i rozliczono dotacje celowe. Badane wydatki 
poniesione przez ŚUW zostały zrealizowane w sposób legalny, celowy  
i gospodarny. W wyniku wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej 
działalności zaplanowane w budżecie państwa w układzie zadaniowym. Wojewoda 
rzetelnie sprawowała nadzór i kontrolę nad wykonywaniem budżetu w części 85/26. 
W ŚUW niewłaściwie funkcjonowały mechanizmy kontroli zarządczej związane  
z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
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3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych sprawozdań za 
2018 r. przez dysponenta części 85/26 i sprawozdań jednostkowych ŚUW: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

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

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

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

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

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

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/26 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent 
trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
(dowód: akta kontroli str.1645-1726) 

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

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

VI. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje o podjęcie 
działań mających na celu zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze 
zamówień publicznych. 

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 
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do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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

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

Kielce,           kwietnia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy p.o. Dyrektor 
Grzegorz Walendzik Agnieszka Olejarz 
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