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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin (dalej: LUW 
lub Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski od 9 grudnia 2015 r. 

Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.  

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura NIK w Lublinie  

Kontrolerzy 1. Paweł Szymanek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/10/2019 z 8 stycznia 2019 r. 

2. Jacek Romanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/11/2019 z 8 stycznia 2019 r. 

3. Szczepan Olejnik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/12/2019 z 8 stycznia 2019 r. 

4. Paweł Gruszkiewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/54/2019 z 21 marca 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 3-6, 492-493) 

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 85/06 – województwo 
lubelskie. 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, 

 sporządzenie rocznych 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 dysponenta części w trybie art. 175 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 (dalej: ufp), w tym 
nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek oraz nadzór 
nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji przekazanych z budżetu państwa 
w części 85/06 – województwo lubelskie. 

Celem kontroli było również dokonanie oceny wykonania planu finansowego Urzędu 
na 2018 r., pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.  

 

 

                                                      
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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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; 

– sporządzenie 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 budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
– dokonanie analizy wykonania planu dochodów i stanu należności pozostałych do 

zapłaty,  
– dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków 

europejskich, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków 
finansowych,  

– kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy ogólnej i rezerw 
celowych,  

– kontrola prawidłowości dokonanych blokad, 
– szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 
– analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  
– analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji,  
– dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
– 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 
w ramach części 85/06 – województwo lubelskie. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/06 – województwo lubelskie 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 2018 r. i wykorzystania dotacji przez kontrolowanych 
beneficjentów. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 
W ramach części 85/06 finansowano zadania m.in. z zakresu rodziny, pomocy 
społecznej, ochrony zdrowia, transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, 
edukacyjnej opieki wychowawczej oraz administracji publicznej. Środki finansowe 
wydatkowane na te zadania stanowiły 97,4% wydatków w części 85/06. 

W ramach tej części w 2018 r. funkcjonowało 55 jednostek budżetowych. Kierownicy 
dwóch jednostek byli dysponentami II stopnia (Lubelski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii i Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), podlegało im 
40 dysponentów III stopnia. Pozostali dysponenci podlegali bezpośrednio 
Wojewodzie Lubelskiemu. Dysponentem trzeciego stopnia w zakresie pobierania 
dochodów i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym Urzędu był 
Dyrektor Generalny LUW. 
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Zrealizowane w 2018 r. w części 85/06 dochody budżetowe wyniosły 
102 956,1 tys. zł, w tym 2 364,1 tys. zł stanowiły dochody zrealizowane przez Urząd. 
Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3 643 780,3 tys. zł, w tym 
64 513,2 tys. zł stanowiły wydatki Urzędu. Wydatki budżetu środków europejskich 
wyniosły 14 469,7 tys. zł. Dochody w części 85/06 – województwo lubelskie 
stanowiły 0,03% dochodów budżetu państwa, wydatki budżetu państwa poniesione 
w tej części – 0,93% wydatków ogółem budżetu państwa, a wydatki budżetu 
środków europejskich – 0,02% wydatków ogółem budżetu środków europejskich. 

Kontrola wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa została 
przeprowadzona w czterech jednostkach: Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego, Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, Urzędzie Miasta Tomaszów 
Lubelski i Urzędzie Gminy Firlej.  

IV. Ocena 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 wykonanie budżetu państwa w części 
85/06 – województwo lubelskie. 

Na podstawie badanej próby wydatków ustalono, że zostały one poniesione zgodnie 
z założeniami ustawy budżetowej na 2018 r.4 Służyły realizacji zadań Wojewody 
Lubelskiego i zostały wykonane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5 (dalej: Pzp). Stwierdzona 
nieprawidłowość polegała na sfinansowaniu organizacji „I Ogólnopolskiego Święta 
Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi” w sposób niegwarantujący dotrzymania zasad 
ponoszenia wydatków publicznych określonych w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych. Formułując ocenę, NIK uwzględnia jednak nieprzewidziane 
– z punktu widzenia LUW – okoliczności ponoszenia ww. wydatków, tj. dyspozycję 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dalej: KPRM) dotyczącą organizacji Święta 
wydaną około dziewięć dni przed jego terminem. 

W rezultacie wydatkowania środków finansowych osiągnięto cele zaplanowane 
w układzie zadaniowym wydatków. Wojewoda Lubelski rzetelnie, zgodnie z art. 175 
ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 85/06.  

Sprawozdania łączne dysponenta części zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych 
podległych dysponentów, a sprawozdania jednostkowe – na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej. Funkcjonujący w LUW system kontroli 
zarządczej zapewniał prawidłowość sporządzonych sprawozdań.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. Dochody zrealizowane w 2018 r. wyniosły 102 956,1 tys. zł i były 
o 11 195,2 tys. zł (12,2%) wyższe od wykonanych w 2017 r. (91 760,9 tys. zł) oraz 
o 24 161,1 tys. zł (30,7%) wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej 
(78 795,0 tys. zł). 

Wyższe od planowanych dochody uzyskano przede wszystkim ze zwrotów zaliczek 
alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (o 7 528 tys. zł, tj. 45,6%) 

                                                      
3  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 opisową. 

4  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 
5  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (o 3 832 tys. zł, tj. 14,6%). 
Do wzrostu dochodów z tych źródeł przyczyniła się m.in. odpowiednio: poprawa 
skuteczności egzekucji komorniczej oraz aktualizacja opłat rocznych, czynszu 
dzierżawnego i zmiana opłat z tytułu trwałego zarządu.  

Dochody niższe od planowanych wykonano głównie z usług laboratoryjnych 
Inspekcji Ochrony Środowiska (o 199,2 tys. zł, tj. o 99,6%), grzywien nakładanych 
przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w celu przymuszenia do 
wykonywania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych (o 187,7 tys. zł, 
tj. o 91,1%), a także opłat za wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą i innych opłat związanych z działalnością w sektorze zdrowia 
(o 171,7 tys. zł, tj. o 51,9%). Wynikało to głównie z mniejszej liczby zleceń, 
udzielania ulg w spłacie należności oraz przedłużających się postępowań 
egzekucyjnych prowadzonych przez urzędy skarbowe.  

Dochody nieplanowane osiągnięto głównie ze zwrotów dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
a także z opłat za wydanie zezwoleń na prace sezonowe dla cudzoziemców oraz za 
złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom6.  

Na koniec 2018 r. w części 85/06 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty 
w kwocie 827 525,4 tys. zł, w tym zaległości stanowiły 823 872,4 tys. zł. 
W porównaniu do roku 2017 należności były wyższe o 50 999,7 tys. zł (6,6%), 
a zaległości o 51 573,4 tys. zł (6,7%). Zwiększenie dotyczyło głównie zaległości 
z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek 
alimentacyjnych, które wzrosły z 734 520,7 tys. zł do 790 168,5 tys. zł, tj. o 7,6%. 
Przyczyną nieskutecznej egzekucji tych należności były w szczególności trudności 
w określeniu miejsca zamieszkania dłużnika, pobyt dłużnika w zakładzie karnym 
i sytuacja materialna dłużnika związana m.in. z długotrwałym bezrobociem. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 209-211, tom III str. 296-298, 340-354) 

1.2. Dochody zrealizowane przez Urząd w 2018 r. wyniosły 2 364,1 tys. zł i były 
o 89,2 tys. zł wyższe od wykonanych w 2017 r. (2 274,9 tys. zł) oraz o 56,9 tys. zł 
niższe od zaplanowanych (2 421,0 tys. zł). Głównym źródłem dochodów były 
wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach będących w trwałym zarządzie LUW, 
które  stanowiły ponad 87% dochodów ogółem i wykonane zostały w wysokości  
o 89,8 tys. zł, tj. o 4,2% niższej od planu. 

Należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec 2018 r. wyniosły 10,1 tys. zł. 
Najwyższe kwoty zaległości dotyczyły czynszu od najemców lokali (4,8 tys. zł), 
rekompensat za koszty odzyskiwania należności7 (2,0 tys. zł) oraz zwrotu kosztów 
za sporządzenie opinii biegłych w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (2,2 tys. zł). W porównaniu do stanu na 
31 grudnia 2017 r. zaległości były niższe o 2,5 tys. zł. Do 28 lutego 2019 r. 
uregulowane zostały zaległości w kwocie 2,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 393-396, 461) 

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

                                                      
6  Opłaty pobierane przez powiatowe urzędy pracy w związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2018 r. w życie ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1543). 

7  Naliczane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

6 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa  

2.1.1. W 2018 r. w części 85/06 zrealizowano wydatki w wysokości 
3 643 780,3 tys. zł, stanowiącej 96,4% planu po zmianach (3 779 536,5 tys. zł). 
Wydatki budżetowe były o 48 337,2 tys. zł wyższe niż w 2017 r., tj. o 1,3%. 
W żadnej podziałce klasyfikacyjnej plan wydatków nie został przekroczony.  

Nie wykorzystano środków finansowych w kwocie 135 756,2 tys. zł (tj. 3,6% planu 
po zmianach). Na niewykorzystaną kwotę składały się przede wszystkim wydatki 
zablokowane przez Wojewodę Lubelskiego na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 
(93 177,6 tys. zł) oraz zwroty środków przez jednostki samorządu terytorialnego 
i inne jednostki (29 711,6 tys. zł).  

Niewykorzystanie planowanych środków wystąpiło głównie w działach: 
- 855 – Rodzina, w którym nie wykorzystano 57 898,5 tys. zł, tj. 2,5% planu po 

zmianach, głównie z powodu niższej od planowanej liczby osób uprawnionych do 
świadczeń;  

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w którym nie wykorzystano 26 593,5 tys. zł, 
tj. 11,4% planu, m.in z uwagi na brak konieczności finansowania odszkodowań 
dla rolników związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt; 

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym nie 
wykorzystano 11 310,4 tys. zł, tj. 6,8% planu, głównie z powodu nieprzyznania 
środków finansowych na realizację projektów w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (dalej: PWT) 
i umieszczenia projektów na liście rezerwowej, a także przesunięcia terminów 
realizacji zadań inwestycyjnych w związku z wydłużeniem postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych; 

- 600 – Transport i łączność, w którym nie wykorzystano 14 833,5 tys. zł, tj. 5,9% 
planu po zmianach, m.in. wskutek niższych od planowanych wydatków na 
finansowanie ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także 
przesunięcia terminów realizacji dwóch projektów w ramach PWT w związku 
z późniejszym niż zakładano podpisaniem umów grantowych.    

(dowód: akta kontroli tom II str. 160-164, 212-217, 244-263, tom III str. 355-386) 

W 2018 r. Wojewoda Lubelski wydał 58 decyzji w sprawie blokowania planowanych 
wydatków budżetowych w związku ze stwierdzeniem opóźnień w realizacji zadań 
oraz nadmiaru posiadanych środków (art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp). Kwota 
zablokowanych wydatków stanowiła 2,5% planu po zmianach. Nie stwierdzono 
przypadków zaniechania dokonania blokady planowanych wydatków w sytuacji 
dysponowania znacznie wcześniej informacjami o braku możliwości wydatkowania 
środków finansowych do końca roku budżetowego.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 319-331) 

Wydatki Urzędu zrealizowane zostały w kwocie 64 513,2 tys. zł, stanowiły 97,6% 
planu po zmianach (66 066,6 tys. zł) i były o 6 616,8 tys. zł, tj. o 11,4%, wyższe niż 
w 2017 r. Wynikało to głównie z realizacji przez Wojewodę nowych zadań, 
dotyczących m.in. nadzoru nad funkcjonowaniem magazynów 
przeciwpowodziowych8 i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 193, 388-391, 397-422, 462-464, 482) 

                                                      
8  Zadanie wynikające z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.). 

Plan wydatków zwiększono zgodnie z rozporządzeniem 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.), dalej: rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków na rok 2018. 
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W ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-
2020 wydatkowano 680,3 tys. zł (w tym: 510,2 tys. zł wkład UE, 170,1 tys. zł wkład 
budżetu państwa) na realizację projektu pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”. Środki 
finansowe, pochodzące z rezerwy celowej poz. 8, przeznaczono na potrzeby 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, m.in. na: dostosowanie do potrzeb 
wydziału pomieszczeń przy ul. Czechowskiej 15, zakup zestawów komputerowych, 
mebli, lamp do weryfikacji dokumentów, sfinansowanie dodatków zadaniowych 
trzech pracowników zaangażowanych w realizację tego projektu. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 423-424, 465, 482) 

2.1.2. W 2018 r. plan wydatków budżetu Wojewody Lubelskiego został zwiększony 
per saldo o kwotę 635 119,5 tys. zł, z tego:  
– zwiększono o 633 621,8 tys. zł z rezerw celowych budżetu państwa (w tym 

dotacje na wydatki bieżące 390 699,9 tys. zł, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 615,4 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 74 945,3 tys. zł 
i wydatki majątkowe 167 361,2 tys. zł), 

– zwiększono o 4 059,7 tys. zł z rezerwy ogólnej (w tym dotacje 105 tys. zł, 
wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 370 tys. zł i wydatki majątkowe 
2 584,7 tys. zł),  

– zwiększono o 1 787 tys. zł z części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP, 

– zmniejszono o 4 349 tys. zł na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków na 
rok 2018.  

Badanie zwiększenia budżetu Wojewody Lubelskiego środkami finansowymi 
w kwocie 129 297,6 tys. zł (20,4%) pochodzącymi z dwóch tytułów rezerw celowych 
oraz 4 059,7 tys. zł (100%) z rezerwy ogólnej wykazało, że po otrzymaniu decyzji 
Ministra Finansów o przeniesieniu kwot z tych rezerw do części 85/06, Wojewoda 
Lubelski prawidłowo wprowadził odpowiednie zmiany w planie wydatków. 
Zwiększenia te wynikały z faktycznych potrzeb i były celowe. Środkami z rezerw 
celowych dofinansowano zadania realizowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” i zadania dotyczące rozwoju i poprawy warunków 
wychowania przedszkolnego. Środki finansowe z rezerw celowych przeznaczono na 
zadania określone w decyzjach o ich przyznaniu. Środkami z rezerwy ogólnej 
sfinansowano koszty organizacji I Ogólnopolskiego Święta Plonów „Wdzięczni 
Polskiej Wsi”, zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek PSP, 
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodów osobowych 
dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego na potrzeby kontrolno-
inspekcyjne. Dofinansowano również zadania inwestycyjne w dwóch gminach 
(wyposażenie sali gimnastycznej i przedszkola) oraz sfinansowano zakup sprzętu 
komputerowego dla trzech powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego 
i LUW.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 160-164, tom III str. 23-205, 264-287) 

Plan wydatków Urzędu został zwiększony w trakcie 2018 r. o 1 370 tys. zł z rezerwy 
ogólnej i 2 543,6 tys. zł z rezerw celowych budżetu państwa, z czego wykorzystano 
odpowiednio: 1 368 tys. zł (tj. 99,9%) i 1 873,8 tys. zł (73,7%). Niewykorzystanie 
kwoty 671,8 tys. zł (z tego 581 tys. zł zostało zablokowane przez Wojewodę 
Lubelskiego) wynikało głównie z niższych niż szacowano kosztów opracowania 
operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem 
ustalenia kwot odszkodowań w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
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w zakresie dróg publicznych9 i niższych kosztów realizacji zadań po 
przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 181-185, 482-483) 

Badanie 100% środków przeniesionych z rezerwy ogólnej budżetu państwa 
(1 370 tys. zł) i  300,4 tys. zł z rezerw celowych (tj. 11,8%) wykazało, że 
wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 193-292, 305-387, 483-486) 

2.1.3. Dotacje na wydatki bieżące wynosiły 3 159 164,4 tys. zł, tj. stanowiły 97,6% 
planu po zmianach i zostały w większości przekazane jednostkom samorządu 
terytorialnego, w szczególności na: 

 realizację zadań zleconych – 2 668 802,3 tys. zł, tj. 97,8% planu po zmianach 
(2 728 198,8 tys. zł). Dotacje wykorzystano głównie na wypłatę przez gminy 
świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci (1 354 145,3 tys. zł), świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, zasiłków dla 
opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
(763 679,5 tys. zł), funkcjonowanie komend powiatowych PSP (128 487,0 tys. zł) 
i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej (87 024,2 tys. zł);  

 dofinansowanie zadań własnych – 335 297,5 tys. zł10, tj. 95,2% planu po 
zmianach (352 103,4 tys. zł). Środki przeznaczono m.in. na: realizację zadań 
gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (67 662,7 tys. zł), wypłaty zasiłków 
okresowych (33 201,5 tys. zł), prowadzenie przez powiaty domów pomocy 
społecznej (48 326 tys. zł), wypłaty przez gminy zasiłków stałych osobom 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (51 521,8 tys. zł), dofinansowanie 
utrzymania ośrodków pomocy społecznej (37 706,2 tys. zł), realizację programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (24 411,5 tys. zł), pomoc materialną dla 
uczniów (20 576,1 tys. zł) oraz dofinansowanie remontu i utrzymania dróg 
wojewódzkich (21 683,6 tys. zł); 

 realizację bieżących zadań na podstawie porozumień – 907,3 tys. zł, tj. 91,1% 
planu po zmianach (995,6 tys. zł). Środki przekazano m.in. na utrzymanie 
grobów i cmentarzy wojennych (300 tys. zł), realizację programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (188,1 tys. zł) 
oraz pomoc dla repatriantów (113,8 tys. zł). 

Dotacje udzielone na zadania realizowane przez pozostałe podmioty zostały 
wykorzystane głównie na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego 
(124 010 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 355-386) 

2.1.4. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2 715,3 tys. zł, 
tj. 98,4% planu po zmianach (2 758,7 tys. zł). Najwyższe kwoty przeznaczono na 
stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (604,2 tys. zł), nagrody dla 
nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej (450 tys. zł),  zasądzone 
renty (488,1 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 355-386) 

W Urzędzie na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 407,2 tys. zł, co 
stanowiło 99,5% planu po zmianach (409,1 tys. zł) i 0,6% ogółu wydatków w 2018 r. 
Ze środków tych sfinansowano: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup 

                                                      
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 1474. 
10  Kwota uwzględnia wydatki wykonane w § 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych. 
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wody źródlanej i refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych (167,8 tys. zł), 
należności z tytułu udziału w pracach komisji lekarskiej i zwrot kosztów podróży 
członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
(220,2 tys. zł) oraz zasądzone renty (19,2 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 397-409, 486) 

2.1.5. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 85/06 poniesiono na sumę 
297 307,5 tys. zł, stanowiącą 89,8% planu po zmianach. Z kwoty tej 185 333 tys. zł 
przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników 
i funkcjonariuszy, a 76 856,4 tys. zł na zakupy towarów i usług związanych 
z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek budżetowych. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 355-386) 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w Urzędzie wykonano w kwocie 
60 336,3 tys. zł, stanowiącej 97,9% planu po zmianach (61 650 tys. zł). Ponad 75% 
(45 467,2 tys. zł) środków finansowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki poniesione zostały głównie na zakupy towarów 
i usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu (11 473,3 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 397-409, 486) 

Przeciętne zatrudnienie w części 85/06 w 2018 r. w przeliczeniu na pełne etaty, 
wyniosło 2 943 osoby i było o 11 osób (o 0,4%) mniejsze niż w 2017 r. W grupie 
członków korpusu służby cywilnej zatrudnienie zwiększyło się o 40 osób (o 2,8%), 
m.in. ze względu na utworzenie nowych stanowisk pracy w celu wzmocnienia 
organów Inspekcji Weterynaryjnej, prowadzenie spraw z zakresu zatrudnienia 
i legalizacji pobytu cudzoziemców oraz przeniesienie do LUW 26 pracowników 
z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmianami 
wprowadzonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych 
ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin11. W grupie osób nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagrodzeń przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się 
o 52 osoby (o 3,5%), głównie w związku z przebywaniem pracowników na urlopach 
bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych, a także 
z odejściami na emeryturę.  

Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wydatki na 
wynagrodzenia w 2018 r. wyniosły 157 243,3 tys. zł i były o 5% wyższe niż w 2017 r. 
(149 752,8 tys. zł). W jednostkach budżetowych planowane wydatki na 
wynagrodzenia nie zostały przekroczone. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 
jednego pełnozatrudnionego w części 85/06 w 2018 r. wyniosło 4 452,5 zł i było 
o 5,4% wyższe niż 2017 r. (4 224,6 zł). 

 (dowód: akta kontroli, tom III, str. 206-220, 411-413) 

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 
zwiększyło się z 746 osób w 2017 r. do 778 osób w 2018 r., głównie z powodu 
realizacji nowych zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 38 488,4 tys. zł, co stanowiło 
99,9% planu (38 532,3 tys. zł) oraz 106,3% wydatków poniesionych w 2017 r. 
(36 202,2 tys. zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 4 124 zł 
i w porównaniu do 2017 r. (4 042 zł) było wyższe o 82 zł.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 103-105, 116-121) 

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano w Urzędzie 1 073,9 tys. zł, 
tj. o 94,6 tys. zł mniej niż w 2017 r. (1 168,5 tys. zł).  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 106-115, 486-487) 

                                                      
11  Dz. U. z 2017 r. poz. 1428. 
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2.1.6. Wydatki majątkowe zrealizowane z budżetu Wojewody Lubelskiego w 2018 r. 
wyniosły 184 593,1 tys. zł, tj. stanowiły 89,0% planu po zmianach. Zostały 
poniesione na: 

 dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego – 161 817 tys. zł, 
tj. 96,5% planu po zmianach; 

 sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez podległe Wojewodzie 
jednostki budżetowe – 19 873,5 tys. zł, tj. 53,8% planu po zmianach; 

 dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych –
2 687,6 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach; 

 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 215 tys. zł, 
tj. 100% planu po zmianach. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 532-605, tom III str. 355-386) 

Niski stopień realizacji wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane 
przez jednostki budżetowe funkcjonujące w ramach części 85/06 wynikał 
z przesunięcia terminów realizacji pięciu projektów w ramach PWT przez Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (dalej: KW PSP) i Lubelski 
Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (dalej: LZOPG).  

Zgłoszone w naborze rozpoczętym w październiku 2016 r. projekty KW PSP 
znalazły się na listach rezerwowych do dofinansowania. W związku z brakiem 
informacji o możliwości zawarcia umów na ich realizację, zaplanowane wydatki 
majątkowe na te działania w 2018 r. pozostały niewykorzystane i w dniu 8 listopada 
2018 r. Wojewoda Lubelski dokonał ich blokady. 

Rozpoczęcie realizacji dwóch projektów przez LZOPG przewidywano na przełomie 
lutego i marca 2018 r., jednak dopiero w kwietniu 2018 r. zawarto umowy grantowe, 
a 4 lipca 2018 r. otrzymano informację o możliwości rozpoczęcia realizacji 
projektów. Spowodowało to konieczność zaktualizowania ich harmonogramów. 
Ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej 
z uzyskaniem zapewnienia finansowania oraz wyłonieniem wykonawców, 
odstąpiono od realizacji zadań w 2018 r. Złożone w 2018 r. wnioski Wojewody 
Lubelskiego o zapewnienie finansowania projektów zostały rozpatrzone negatywnie 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, ze względu na zastosowanie w nich kursu euro 
przyjętego na etapie aplikowania o środki unijne, a nie kursu aktualnego, 
wynikającego z pkt 93 procedury przyznawania środków (dalej: procedura)12.  

Dyrektor Wydziału Finansów i Certyfikacji LUW (dalej: WFiC) wyjaśniła, że 
zastosowanie kursu euro wynikającego z procedury (niższego od kursu z wniosków 
aplikacyjnych) spowodowałoby brak zabezpieczenia w ramach rezerwy celowej 
całości środków niezbędnych do realizacji projektów (brakujące kwoty wynosiły 
łącznie ok. 236 tys. zł). Skutkuje to brakiem możliwości przeprowadzenia 
postępowań przetargowych, z uwagi na niższą kwotę zabezpieczenia finansowego 
niż wyceny szacunkowe sporządzane przez biura projektowe, stanowiące podstawę 
do opracowania budżetów projektów. Od października 2018 r. prowadzono  
korespondencję z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Finansów 
oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
możliwości sfinansowania różnicy pomiędzy kwotą zapewnienia obliczoną zgodnie 
z pkt 93 procedury a wartością postępowań przetargowych z wniosków 
aplikacyjnych. Dyrektor WFiC podała, że przyczyną wystąpienia z wnioskami 
o zapewnienie finansowania było zainteresowanie stosownych instytucji problemem 

                                                      
12  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków 

rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów 
finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 19, 98, 99, przyjęta przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.  
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braku zabezpieczenia środków na realizację projektów przez państwową jednostkę 
budżetową, który może zablokować ich realizację, a prowadzona dalsza 
korespondencja w sprawie jest próbą zwrócenia uwagi właściwych ministerstw 
w celu znalezienia rozwiązania tego problemu. Do czasu zakończenia kontroli NIK 
powyższy problem nie został rozwiązany. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 1-35, 62-67, 160-181, 319, 389-403) 

Wydatki majątkowe w Urzędzie wyniosły 3 769,8 tys. zł, stanowiły 94,1% planu po 
zmianach (4 007,5 tys. zł) i 220,6% wydatków poniesionych w 2017 r. 
(1 709,1 tys. zł). Środki finansowe przeznaczono m.in. na dostosowanie budynku 
LUW do wymagań ppoż. – etap IV (1 635,5 tys. zł), wymianę dźwigu osobowego 
w budynku LUW w delegaturze w Chełmie (364,3 tys. zł), zakupy samochodów dla 
Państwowej Straży Łowieckiej (147 tys. zł) i do obsługi magazynów 
przeciwpowodziowych (597,8 tys. zł). 

W ustawie budżetowej wydatki majątkowe Urzędu zaplanowano w wysokości 
2 993 tys. zł na realizację dziewięciu zadań. W ciągu roku plan wydatków 
majątkowych zwiększono do 4 007,5 tys. zł. Zrezygnowano z dwóch zadań o łącznej 
wartości 1 603 tys. zł, tj. przebudowy Sali Błękitnej i wymiany dźwigu osobowego 
w budynku Urzędu. Trzy zadania o wartości 168 tys. zł zostały przeniesione z planu 
wydatków majątkowych do wydatków bieżących, w związku z podwyższeniem od 
1 stycznia 2018 r. do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych. Wprowadzono 
15 nowych zadań o wartości 2 785,5 tys. zł. Zmiany były celowe i wynikały z potrzeb 
LUW, zostały wprowadzone m.in. na podstawie rozporządzenia w sprawie 
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków na rok 2018. Z powodu 
unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, nie zrealizowano jednego 
zadania (zakupu czterech namiotów pneumatycznych) o wartości 120 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 125-130) 

2.1.7. Badaniem objęto dobrane w sposób celowy dotacje w łącznej kwocie 
534 818,9 tys. zł (16,1% wydatków na dotacje)13, wykorzystane na zwrot 
producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego, dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i w zakresie wychowania 
przedszkolnego, finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, 
funkcjonowanie jednostek PSP, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku, wsparcie gmin w zakresie 
pomocy osobom potrzebującym w formie opłacania posiłków, przyznawania 
zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach rządowego 
programu „Dobry Start”, dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinach 
zastępczych i rodzinnych domach dziecka, szacowanie i wypłatę odszkodowań za 
szkody spowodowane przez zwierzęta chronione. Badanie wykazało m.in., że: 
- dotacje udzielone na podstawie umów przekazywano na podstawie 

zweryfikowanych wniosków przedkładanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Przekazywanie dotacji niewymagających zawarcia umowy było 
poprzedzone analizą i weryfikacją zapotrzebowań składanych przez 
beneficjentów, 

- stopień i sposób wykorzystania dotacji był przedmiotem analiz 
przeprowadzanych w związku z weryfikacją wniosków o płatność, 

                                                      
13  Próbą objęto wydatki w ośmiu działach klasyfikacji budżetowej, tj.: w dziale 010 – 87 616,5 tys. zł (42,4% wydatków 

w dziale), w dziale 600 – 60 341 tys. zł (25,7%), w dziale 750 – 22 806,4 tys. zł (26,5%), w dziale 754 – 133 301,7 tys. zł 
(86,0%), w dziale 801 – 68 508 tys. zł (64,6%), w dziale 851 – 50 542,8 tys. zł (19,8%), w dziale 852 – 24 411,5 tys. zł 
(9,3%) oraz w dziale 855 – 87 291 tys. zł (3,9%). 
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zapotrzebowań zgłaszanych przez beneficjentów oraz wniosków o dokonanie 
zmian w planie wydatków, 

- kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych jst nie przekraczała 80% 
kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 128 ust. 2 ufp, 

- dotacje przekazywano w terminie umożliwiającym realizację zadania, 
- niewykorzystane przez beneficjentów środki finansowe zostały zwrócone do 

LUW.  
(dowód: akta kontroli, tom II str. 68-159, 182-208) 

2.1.8. Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków Urzędu w kwocie 
7 223,9 tys. zł, tj. 11,2% wydatków ogółem. Doboru próby dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych, 
odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym LUW. Próba 
104 wydatków w kwocie 6 607,5 tys. zł została wylosowana metodą monetarną14, 
dobrana celowo wyniosła 259 tys. zł. Kwotę próby zwiększono o 357,4 tys. zł, 
wynikające z uwzględnienia pełnej wartości wylosowanych dowodów. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki służyły realizacji zadań i zostały 
wykonane do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Urzędu. Zakupy 
inwestycyjne zostały przekazane do użytkowania w zakładanym terminie 
i prawidłowo ujęte w ewidencji środków trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych15. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru trybów udzielania zamówień 
publicznych oraz wyłączenia stosowania Pzp. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 151-173, 451) 

W 2018 r. LUW poniósł z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki w wysokości 
1 220 tys. zł na sfinansowanie kosztów „I Ogólnopolskiego Święta Plonów – 
wdzięczni Polskiej Wsi”, które odbyło się w dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy. 
Według informacji przekazanej wszystkim wojewodom 11 września 2018 r. 
organizatorem Święta był Prezes Rady Ministrów i Wójt Gminy Wąwolnica. Dnia 
12 września 2018 r. Wojewoda Lubelski został poinformowany o zadaniach 
przypisanych LUW, które dotyczyły wówczas m.in. kwestii formalnych (zgód, 
pozwoleń), bezpieczeństwa, spraw sanitarnych, zapewnienia obsługi i udziału 
Ochotniczej Straży Pożarnej, udziału zespołu ludowego, zespołów dziecięcych, 
stoisk z jedzeniem dla uczestników, zorganizowania uroczystej mszy świętej. W dniu 
13 września 2018 r. do LUW została przekazana informacja z Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, iż na kolejny dzień zaplanowano wizję lokalną z udziałem firmy 
eventowej odpowiedzialnej za „produkcję wydarzenia” (Justpoint Sp. z o.o. Sp. k., 
dalej: Justpoint).  

Pismem z 14 września 2018 r. (tj. dziewięć dni przed imprezą), Szef KPRM zwrócił 
się do Wojewody Lubelskiego o zorganizowanie tego przedsięwzięcia, informując, 
że szczegółowy zakres działań związanych z organizacją oraz jego planowany 
termin zostaną przedstawione przez przedstawicieli KPRM. Poinformował również, 
że istnieje możliwość złożenia stosownego wniosku o przyznanie Wojewodzie 
środków finansowych z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
realizacji przedsięwzięcia. 

Do czasu wizji lokalnej, która odbyła się 14 września 2018 r., LUW nie znał danych 
podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie wydarzenia. Kosztorys organizacji 
przedsięwzięcia został przekazany przez firmę Justpoint 17 września 2018 r. wraz 
z prośbą o jego akceptację i zgodę na uruchomienie procesu podpisywania umów 
z poszczególnymi dostawcami zaangażowanymi w organizację (dokumentacja 

                                                      
14  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
15  Dz. U. poz. 1864. 
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nie zawierała danych tych dostawców). Po uzupełnieniach tego kosztorysu LUW, 
z uwagi na krótki termin realizacji przedsięwzięcia i zobowiązania w tym zakresie 
wobec KPRM, nawiązał kontakt z podmiotami współpracującymi z firmą eventową. 
W dniu 21 września 2018 r. Dyrektor Generalna LUW zawarła umowę z firmą 
eventową Justpoint oraz z sześcioma współpracującymi z nią podmiotami16 na 
łączną kwotę 894,8 tys. zł brutto z pominięciem procedur zapewniających 
zachowanie zasady konkurencyjności wyłonienia wykonawców. Przedmiotem umów 
była w szczególności oprawa muzyczna i konferansjerska, obsługa techniczna 
imprezy, opracowanie i koordynacja produkcyjna, obsługa spotów, wykonanie 
materiałów wideo, opracowanie i koordynacja scenografii oraz zabezpieczenie 
fizyczne imprezy. 

Wartość jednostkowa tych umów wynosiła od 67,7 tys. zł do 158,4 tys. zł brutto 
(od 12,8 tys. euro do 29,9 tys. euro). Do przedmiotowych zamówień nie miały więc 
zastosowania przepisy Pzp, lecz wewnętrzne procedury LUW regulujące zasady 
udzielania zamówień publicznych o wartości równej od 3 tys. euro do 30 tys. euro. 
W dniu zawarcia umów z wykonawcami Dyrektor Biura Wojewody sporządził notatki 
służbowe (zaakceptowane przez Dyrektor Generalną), w których wskazano na pilną 
potrzebę udzielenia zamówień, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie LUW 
i brak możliwości wcześniejszego przewidzenia konieczności udzielenia zamówień 
(tj. dyspozycji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej organizacji imprezy). W notatkach 
zawarto wnioski o odstąpienie od stosowania przepisów wewnętrznych LUW 
dotyczących udzielania zamówień. 

Dyrektor Generalna zawarła również umowy z trzema innymi wykonawcami17 na 
łączną kwotę 285,9 tys. zł (wartość jednostkowa od 5,1 tys. euro do 29,9 tys. euro 
netto), których przedmiotem był catering dla uczestników wydarzenia oraz 
udostępnienie 50 budek handlowych. Również w przypadku tych umów odstąpiono 
od zastosowania zasady konkurencyjności w związku z zaistnieniem 
nieprzewidzianego zdarzenia.  

W dziewięciu umowach (poza umową dotyczącą fizycznego zabezpieczenia imprezy 
zawartą z firmą DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o.) nie zawarto postanowień 
dotyczących odbioru usług i rozliczenia na podstawie pisemnego protokołu. 
Wykonanie zamówień zostało stwierdzone przez pracowników Urzędu dopiero 
opisem na fakturach przesłanych przez wykonawców do LUW. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 193-292, 305-387) 

2.1.9. Kontrolą objęto wybrane celowo trzy postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych na:  
– dostawę akcesoriów drukarskich na potrzeby LUW, w trybie zapytania o cenę 

(szacunkowa wartość zamówienia 150,4 tys. zł),  
– dostosowanie budynku LUW w Lublinie do wymagań przeciwpożarowych – etap 

IV, w trybie przetargu nieograniczonego (szacunkowa wartość zamówienia 
1 056,9 tys. zł), 

– dostawę trzech quadów użytkowych do prowadzenia działań 
przeciwpowodziowych i ratowniczych na terenach trudno dostępnych, o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro, udzielone z wyłączeniem 
stosowania Pzp (szacunkowa wartość zamówienia 109,8 tys. zł). 

Wydatki na realizację ww. zamówień wyniosły w 2018 r. 1 827,7 tys. zł. Badanie 
wykazało, że postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami Pzp 
i przepisami określonymi w regulaminie udzielania zamówień publicznych w LUW 

                                                      
16  KAYAX Tomasz Grewiński, CZAK MUSIC Czak Mariusz, K-Vision Krzysztof Jankowski, MEGA TV Studio Czachorowski 

R., Niemirska H., Korczak M. Sp. j., Dekor Studio Paweł Gruchała, Grupa DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o. 
17  AKMA Karolina Drozd, Partech Maciej Woźniak, Paprocka Agnieszka WADAN. 
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o wartości równej lub wyższej od kwoty określonej w § 4 ust. 2 zasad udzielania 
zamówień publicznych w LUW do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych18 (dalej: Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w LUW). 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 27-99, 489-491) 

W trakcie realizacji zamówienia udzielonego na dostosowanie budynku LUW 
w Lublinie do wymagań przeciwpożarowych – etap IV, zmieniono zakres robót 
przewidziany w umowie z wykonawcą. Zmiana dotyczyła zaniechania realizacji 
części robót budowlanych i sanitarnych o wartości 141,1 tys. zł brutto (stanowiącej 
9% wynagrodzenia ryczałtowego wypłaconego wykonawcy w kwocie 1 568,7 tys. zł) 
i wykonania w zamian robót budowlanych o wartości robót zaniechanych, 
nieprzewidzianych w złożonej przez wykonawcę ofercie, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i dokumentacji technicznej. W związku z ww. zmianą nie 
został zawarty aneks do umowy z wykonawcą, lecz 23 listopada 2018 r. spisano 
protokół uzgodnień, o którym nie została poinformowana Dyrektor Generalna LUW. 
Zmiana została zaakceptowana przez byłego dyrektora Biura Informatyki i Obsługi 
Urzędu (dalej: BIiOU), Kierownika Oddziału w BIiOU oraz pracownika BIiOU.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 30-50, 54-98)  

2.1.10. Zobowiązania w części 85/06 na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 16 034,8 tys. zł 
i były o 6,1% wyższe od zobowiązań na koniec 2017 r. (15 115,4 tys. zł), w tym 
zobowiązania Urzędu stanowiły 3 704,4 tys. zł, tj. były o 172,9 tys. zł (4,9%) wyższe 
od zobowiązań na koniec 2017 r. Dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego i pochodnych oraz zakupów towarów i usług.  

Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. wynosiły 5,2 tys. zł i wystąpiły w LUW. 
Dotyczyły kosztów postępowań sądowych, wynikających z sześciu wyroków, które 
wpłynęły do LUW w terminie uniemożliwiającym ich uregulowanie w 2018 r. 
Zobowiązania były niższe o 15,1 tys. zł od zobowiązań wymagalnych wykazanych 
na 31 grudnia 2017 r. (20,3 tys. zł).  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 174-180, 397-422, 478-488, tom III str. 355-386)  

2.1.11. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.19, w części 
85/06 – województwo lubelskie ujęto sześć zadań w łącznej kwocie 1 353,5 tys. zł, 
realizowanych przez KW PSP, Komendę Powiatową PSP w Lubartowie, LUW, 
Starostwo Powiatowe w Lublinie i Urząd Miasta Lublin. Do końca marca 2018 r. 
wydatkowano 1 066,6 tys. zł (78,8% planu wydatków niewygasających). 
Niewykorzystanie kwoty 286,9 tys. zł wynikało głównie z: niższych kosztów realizacji 
zadań po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, 
niewykonania operatów szacunkowych z powodu  wydania decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej w terminie uniemożliwiającym ich opracowanie do 
końca marca 2018 r. oraz braku przesłanek opracowania operatów dla działek 
z prawem własności Gminy Lublin i Skarbu Państwa20.  

Wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w Urzędzie zaplanowano w wysokości 
528,5 tys. zł, z czego do 31 marca 2018 r. nie wykorzystano 162,8 tys. zł 
przeznaczonych na sfinansowanie operatów szacunkowych celem ustalenia kwot 
odszkodowań w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

                                                      
18  Regulamin stanowi zał. nr 7 do Zasad udzielania zamówień publicznych w LUW, wprowadzonych zarządzeniem nr 1 

Dyrektora Generalnego LUW z dnia 2 lutego 2017 r. 
19  Załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, 

które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2426). 
20  Ustalenia w tym zakresie zostały dokonane w trakcie kontroli „Wykonania budżetu państwa w 2017 r.” prowadzonej 

w LUW.  
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dróg publicznych. Środki te zwrócone zostały na wyodrębniony rachunek dochodów 
budżetu państwa w terminie określonym w art. 181 ust. 8 ufp.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 131-137, 488) 

Wniosek skierowany przez Wojewodę Lubelskiego do Ministra Finansów o ujęcie 
5 061,5 tys. zł w wykazie wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, spełniał warunki określone w art. 181 ust. 4 ufp. Nie zawierał 
wydatków, które w toku realizacji budżetu zostały zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 
oraz art. 173 ust. 2 ufp. Dotyczył wydatków na zadania realizowane przez KW PSP, 
Komendy Powiatowe PSP w Krasnymstawie i Lubartowie, Komendę Miejską PSP 
w Lublinie, niewykorzystanych w 2018 r. z powodu nierozstrzygnięcia postępowań 
o zamówienia publiczne oraz  krótkiego czasu pozostałego do końca roku na zakup 
specjalistycznego sprzętu o ograniczonej dostępności na rynku.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 138-150) 

2.1.12. Wynikający z art. 175 ust. 2 pkt 1-5 ufp obowiązek nadzoru i kontroli 
realizowano w szczególności poprzez dokonywanie kwartalnych analiz wykonania 
budżetu. Obejmowały one m.in. weryfikację zgodności wydatków z ich 
przeznaczeniem, zakresu rzeczowego finansowanych zadań, ocenę stopnia 
realizacji zadań w odniesieniu do wysokości przekazanych dotacji oraz przyczyny 
powstania zobowiązań, w tym wymagalnych. W przypadku zadań inwestycyjnych – 
zgodnie z zapisami procedur wewnętrznych21 – dokonano jednostkowej i zbiorczej 
oceny stopnia realizacji założonych celów inwestycji finansowanych z budżetu 
Wojewody. Ocena dotyczyła zadań realizowanych przez LUW i jednostki podległe 
oraz inwestycji dofinansowanych w formie dotacji celowych, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. WFiC występował także do kierowników 
nadzorowanych jednostek oraz wydziałów Urzędu o bieżące dokonywanie analizy 
realizacji nadzorowanych przez nich zadań, a w przypadku stwierdzenia przesłanek 
określonych przepisem art. 177 ust. 1 ufp, niezwłoczne zgłaszanie do blokady 
planowanych wydatków.  

Obowiązek nadzoru i kontroli Wojewoda realizował również poprzez prowadzenie 
kontroli. Np. WFiC przeprowadził w 34 jednostkach kontrole, obejmujące: 
terminowość i prawidłowość pobierania dochodów związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej (25 kontroli), pobieranie dochodów i wydatkowanie 
środków publicznych przez dysponenta III stopnia (cztery kontrole), wykorzystanie 
dotacji udzielonych z budżetu państwa (30 kontroli) oraz sporządzanie sprawozdań 
budżetowych (34 kontrole). Zalecenia sformułowane w ich wyniku zostały wdrożone.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 423-429, 490-605) 

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

1. Sposób wydatkowania 1 180,7 tys. zł (przeniesionych z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa) na organizację w dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy 
„I Ogólnopolskiego Święta Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi” nie zapewniał 
dokonania wydatków publicznych zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp. W przypadku 
wszystkich umów, o których mowa w pkt 2.1.8 niniejszego wystąpienia, LUW nie 
zastosował trybu konkurencyjnego wyłaniania wykonawców. Jednostkowe 
wartości zawartych umów nie przekraczały równowartości 30 tys. euro 
(ich wartość wynosiła od 5,1 do 29,9 tys. euro), a więc były wyłączone ze 
stosowania Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. Wyłączenie zastosowania 
przepisów wewnętrznych LUW (regulaminu udzielania zamówień publicznych 

                                                      
21  Procedura planowania i wykonywania budżetu Wojewody Lubelskiego wprowadzona zarządzeniem nr 209 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 20 października 2014 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w LUW) uzasadniono natomiast brakiem możliwości wcześniejszego 
przewidzenia konieczności udzielenia zamówień (tj. dyspozycji Prezesa Rady 
Ministrów dotyczącej organizacji Święta). Tylko w jednej z 10 powyższych 
umów22 przewidziano, że odbiór usługi i ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi 
na podstawie pisemnego protokołu podpisanego bezpośrednio po wykonaniu 
usługi (protokół został obustronnie podpisany 23 września 2018 r.). 
W pozostałych umowach brak było analogicznych postanowień, 
a w konsekwencji protokołów odbioru i rozliczeń z wykonawcami. Wykonanie 
zamówień zostało stwierdzone dopiero na etapie opisu dowodów księgowych 
(faktur od wykonawców) pod względem merytorycznym. 

NIK uwzględnia nieprzewidziane – z punktu widzenia LUW – okoliczności 
ponoszenia ww. wydatków, tj. dyspozycję organizacji Święta wydaną około 
dziewięciu dni przed jego terminem. Sposób poniesienia wydatków nie 
gwarantował jednak ich dokonania w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 193-292, 305-387) 

Dyrektor Generalna LUW podała, że podjęła decyzję o odstąpieniu od 
stosowania zasad Regulaminu udzielania zamówień publicznych w LUW, 
o wartości równej lub wyższej 3 tys. euro, do wartości nieprzekraczającej kwoty 
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30 tys. euro), z uwagi na potrzebę pilnego 
działania w zaistniałej sytuacji, tj. krótkiego terminu od zobowiązania Wojewody 
Lubelskiego przez Szefa KPRM (14 września 2018 r.) do zorganizowania 
imprezy w dniu 23 września 2018 r. Wskazała, że na żadnym etapie realizacji 
przedsięwzięcia Urząd nie otrzymał oficjalnej korespondencji dotyczącej 
wyznaczenia firmy Justpoint jako realizatora imprezy. O fakcie realizacji 
przedsięwzięcia przez firmę Justpoint Urząd dowiedział się w trakcie wizji 
lokalnej w dniu 14 września 2018 r. w Wąwolnicy. Umowy z firmami 
przygotowującymi wydarzenie, współpracującymi z firmą Justpoint i wskazanymi 
przez tę firmę, zawarte zostały z uwagi na krótki termin realizacji przedsięwzięcia 
i zobowiązania wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dyrektor Generalna 
podała, że nie dokonano odbioru usług protokołami, gdyż umowy 
z wykonawcami nie nakładały na LUW konieczności ich sporządzenia. Wskazała, 
że należyte wykonanie usługi każdorazowo zostało potwierdzone przez 
pracownika Urzędu opisem na fakturze. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 293-304, 471, 476) 

2. Zmiana zakresu robót o wartości 141,1 tys. zł w trakcie realizacji zamówienia 
udzielonego na dostosowanie budynku LUW w Lublinie do wymagań 
przeciwpożarowych – etap IV nie została dokonana w formie pisemnego aneksu 
do umowy o zamówienie publiczne. Protokół uzgodnień, spisany na tę 
okoliczność 23 listopada 2018 r., nie został zatwierdzony przez Dyrektor 
Generalną LUW, która – zgodnie z regulaminem Urzędu – wykonuje 
kompetencje kierownika zamawiającego w rozumieniu Pzp. 

Bartłomiej Pietruszka, były dyrektor Biura Informatyki i Obsługi Urzędu wyjaśnił, 
że zmiany nie dokonano w formie pisemnego aneksu do umowy, ponieważ nie 
naruszała ona istotnie § 15 umowy. Zmiany nie miały wpływu na wartość 
zamówienia i na kolejne etapy inwestycji. Dyrektor Generalna LUW nie została 
poinformowana o zmianie zakresu robót, ponieważ na etapie realizacji zadanie 
prowadziła komórka organizacyjna odpowiedzialna za wykonanie umowy i jako 
dyrektor komórki merytorycznej był odpowiedzialny za wykonanie zadania.  

                                                      
22 Umowa nr 850/2018 z dnia 21 września 2018 r. zawarta z Grupą DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o. 
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Dyrektor Generalna LUW wyjaśniła, że zamawiający w umowie (§ 15 ust. 2 
pkt 11) uwzględnił konieczność zmiany umowy w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 
przewidzieć, a wartość zmiany nie przekraczała 50% wartości umowy. 
Nie dokonano istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy. 
Roboty zamienne prowadziły do osiągnięcia zamierzonego efektu w sposób inny 
niż wcześniej zakładany, co nie prowadziło do zmiany charakteru umowy oraz do 
zmiany rodzaju zamówienia. Zmiany w zakresie rzeczowym nie miały istotnego 
znaczenia oraz nie wpłynęły na wysokość wynagrodzenia, a zachowanie innej 
formy pisemnej, niż aneks, nie naruszyły zasady celowości i rzetelności 
ponoszenia wydatków ze środków publicznych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 100-102, 472-475) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

Wydatki budżetu środków europejskich w 2018 r. wyniosły 14 469,7 tys. zł (tj. 85,3% 
planu) i zostały przeznaczone na realizację przez KW PSP projektów: 
„Usprawnianie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” 
i „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz projektu: 
„Zwiększenie stopnia cyfryzacji straży pożarnej województwa lubelskiego poprzez 
rozbudowę infrastruktury informatycznej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Niewykorzystanie 
kwoty 2 493,1 tys. zł wynikało głównie z nierozstrzygnięcia postępowań 
przetargowych na poszczególne zadania w ramach ostatniego z ww. projektów. 
Kwota ta została zablokowana decyzją Wojewody Lubelskiego z 18 grudnia 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 284-288, tom III str. 387-388) 

Badanie zwiększenia budżetu Wojewody Lubelskiego środkami finansowymi 
z rezerwy celowej (poz. 98) w kwocie 7 530,8 tys. zł, przeznaczonymi na realizację 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, wykazało, że po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów o przeniesieniu kwot 
z rezerwy celowej do części 85/06, Wojewoda Lubelski prawidłowo wprowadził 
odpowiednie zmiany w budżecie środków europejskich. Zwiększenia te wynikały 
z faktycznych potrzeb i były celowe. Środki zostały w całości wykorzystane. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 283) 

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności  

Według sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu 
środków europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) w 2018 r. w wyniku 
realizacji wybranych wydatków budżetowych osiągnięto m.in. niżej wymienione 
efekty rzeczowe: 

 zapewniono funkcjonowanie i utrzymanie w gotowości jednostek krajowego 
systemu ratowniczego i gaśniczego do podejmowania interwencji ratowniczo-
gaśniczych. Jednostki te brały udział w likwidacji 19,4 tys. pożarów, 
miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych. Wydatki na zadanie wyniosły 
167 697,9 tys. zł; 

 objęto pomocą społeczną 129,5 tys. osób i rodzin będących w trudnej sytuacji 
życiowej poprzez wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej 
(172 396,1 tys. zł); 

Opis stanu 
faktycznego 
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nieprawidłowości 
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 zwiększono dostępność przejazdów komunikacją publiczną, utrzymując 
uprawnienia do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, 
poprzez zrekompensowanie strat w wysokości 39 349,1 tys. zł z tytułu 
utraconych przez przewoźników przychodów w związku ze sprzedażą 546 tys. 
biletów ulgowych jednorazowych oraz 477 tys. biletów ulgowych miesięcznych 
podlegających refundacji; 

 zapewniono dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych, 
m.in. osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, uczniów i dzieci 
przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, lecznicze, 
wychowawcze, opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, poprzez 
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 100,7 tys. zł; 

 zapewniono kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych poprzez objęcie 
320,1 tys. uczniów programami profilaktycznymi w ramach oświaty zdrowotnej 
wykonywanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną (3 538,1 tys. zł).  

W 2018 r. Wojewoda realizował 43 zadania w 17 funkcjach państwa. Analiza pięciu 
wybranych podzadań wykazała m.in., że były one spójne z celem zadań, do których 
zostały przypisane, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej23. Monitorowano 
przebieg realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz dokonano analizy odchyleń 
od przewidywanego wykonania wartości mierników. Realizacja celów badanych 
podzadań przedstawiała się następująco: 

– w podzadaniu 2.3.1 „Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego”, 
którego celem było zwiększenie efektywności i funkcjonowania systemu 
ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom, 
miernik (średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego na miejsce zdarzenia w minutach i sekundach) został wykonany na 
poziomie 10 min. 40 sek., przy planowanym 10 min 3 sek. Osiągnięty czas był 
krótszy niż w 2017 r. o 17 sekund; 

– w podzadaniu 13.1.4 „Wspieranie aktywnego starzenia się”, którego celem było 
tworzenie warunków sprzyjających większej partycypacji społecznej osób 
w podeszłym wieku, planowany miernik (liczba projektów dofinansowanych 
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” do liczby projektów zgłoszonych do 
dofinansowania w danej edycji tego Programu) wyniósł 71% (22/31) i był niższy 
od osiągniętego w 2017 r. (83,3%) o 12,3 punkty procentowe;  

– w podzadaniu 19.5.1 „Wspieranie transportu przyjaznego środowisku”, którego 
celem było zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną, 
miernik określono, jako przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją 
publiczną. Zakładano obniżenie kosztów o 51%, osiągnięto 50,4%. Osiągnięty 
miernik w porównaniu do 2017 r. nie zmienił się; 

– w podzadaniu 20.1.1 „Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju 
systemu opieki zdrowotnej”, którego celem było zapewnienie nadzoru nad 
prawidłowością funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
miernik (stosunek liczby kontroli zakończonych do ogólnej liczby podmiotów 
leczniczych wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych) został wykonany na 
poziomie 8,29%. W porównaniu do 2017 r. liczba kontroli wzrosła z 94 do 102 
(o 8,5%), a liczba podmiotów leczniczych z 1 210 do 1 230 (o 1,6%); 

– w podzadaniu 20.5.2 „Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna”, 
którego celem było nadzorowanie warunków higieniczno-sanitarnych 
w obiektach nadzorowanych, planowany miernik w wysokości 42 016/53 515 

                                                      
23  Dz. U. z 2017 r. poz. 1154. 
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(stosunek liczby wykonanych kontroli do liczby obiektów nadzorowanych), 
wykonany został na poziomie 39 569/57 054, a w 2017 r. wyniósł 
41 889/57 500. Niższa liczba przeprowadzonych kontroli od zaplanowanej 
i od wykonanej w 2017 r. wynikała ze zmniejszenia liczby pozaplanowych 
kontroli sprawdzających, interwencyjnych, tematycznych, akcyjnych (RASFF, 
ASF). Wzrost w stosunku do planowanej liczby obiektów nadzorowanych, 
wynikał m.in. z dopełnienia obowiązku rejestracji przez rolników, plantatorów 
i działkowców prowadzących produkcję pierwotną.  

(dowód: akta kontroli, tom III str. 3-22, 393-409) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację wydatków w części 85/06. 
Zostały one wykonane zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na 2018 r. Dotacje 
budżetowe były udzielane i rozliczane zgodnie z przepisami. Środki finansowe ujęte 
w planie wydatków Urzędu zostały wydatkowane na cele służące realizacji zadań tej 
jednostki. Nie stwierdzono naruszeń przepisów Pzp w zakresie wyboru trybu 
udzielenia zamówienia. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła poniesienia 
wydatków z rezerwy ogólnej na organizację „I Ogólnopolskiego Święta Plonów – 
wdzięczni Polskiej Wsi” w sposób niegwarantujący dotrzymania zasad określonych 
w art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp. Ponadto dokonano zmiany umowy o zamówienia publiczne 
przez osobę nieupoważnioną, bez zachowania formy pisemnej. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia łącznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 85/06 – województwo lubelskie oraz sprawozdań jednostkowych 
Urzędu i WFiC: 

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

 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, które nie wygasły z upływem roku 2017 r.  
(Rb-NW), 

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/06 – 
województwo lubelskie na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych 
i podległych jednostek).  
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Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu i WFiC były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W Urzędzie nie wynikały jednak 
bezpośrednio z sald kont analitycznych prowadzonych do konta 221 – Należności 
z tytułu dochodów budżetowych, a ich wyliczenie wymagało analizy operacji 
zaewidencjonowanych na tym koncie.  

Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzenia sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, 
stosownie do przepisów rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej24, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych25, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym26. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 388-468, tom III str. 325-409) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę roczne sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2018 r. Zostały one sporządzone prawidłowo i terminowo.  

VI. Uwagi i wnioski 
W odniesieniu do sposobu wydatkowania środków finansowych w wysokości 
1 180,7 tys. zł na organizację w dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy 
„I Ogólnopolskiego Święta Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi” NIK zauważa, że 
przedsięwzięcia finansowane ze środków publicznych (szczególnie w znaczących 
kwotach) powinny być planowane w sposób zapewniający możliwość zastosowania 
podstawowych zasad ponoszenia wydatków budżetu państwa określonych 
w przepisach ustawy o finansach publicznych. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o dokonywanie 
zmian umów o zamówienia publiczne w formie pisemnej przez osoby upoważnione. 

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 Lublinie. 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 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
24  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 

poz. 109, ze zm.). 
25  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). 
26  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.). 
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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. 

Lublin, dnia 19 kwietnia 2019 r. 

Kontrolerzy: 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 
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