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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 85/18 – województwo 
podkarpackie  

Jednostka 
Kontrolowana 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 
zwany dalej Urzędem lub PUW 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki od dnia 9 grudnia 2015 r.  
(dowód: akta kontroli str. 7) 

 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura NIK w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Kazimierz Stodolak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 
LRZ/11/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1133-1134) 

2. Roman Tadla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/5/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

3. Magdalena Grabowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/10/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

4. Agnieszka Suwała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do   
kontroli nr LRZ/33/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa w 2018 r. pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych 
przez dysponenta części budżetowej 85/18 – województwo podkarpackie, w związku 
z wykonywaniem budżetu państwa i planu finansowego PUW – jednostki 
finansowanej w ramach tej części budżetu. Ocenie podlegały w szczególności: 
− realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 

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

− prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 
za IV kwartał w zakresie operacji finansowych, 

− system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań.  
W kontroli dysponenta części, ocenie podlegał także nadzór i kontrola sprawowana 
przez  Wojewodę,  w  trybie  art. 175  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009 r. o finansach  
 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 
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publicznych2, w tym: 
− nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
− nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu państwa 

w części 85/18 – województwo podkarpackie. 
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: 
− analiza porównawcza wykonania planu dochodów oraz stanu należności 

pozostałych do zapłaty, 
− analiza realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 

w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
− kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 85/18 w trakcie 

roku budżetowego, 
− kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych,  
− kontrola prawidłowości dokonanych blokad, 
− kontrola przestrzegania ustalonych dla części 85/18 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 przyznawania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 
− kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym, 
− 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 
finansowane w ramach części 85/18.  

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/18 – województwo podkarpackie 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2018 r. przez 
PUW oraz wykorzystania dotacji przez kontrolowanych beneficjentów. 
 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

W ramach części 85/18, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, finansowano – 
między innymi – zadania z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, ochrony zdrowia, transportu 
i łączności, rolnictwa i łowiectwa, oświaty i wychowania oraz administracji publicznej. 

W 2018 r. zadania Wojewody Podkarpackiego realizowało 56 jednostek budżetowych. 
Kierownicy 15 z nich byli dysponentami podległymi bezpośrednio Wojewodzie 
(2 dysponentów II stopnia, 13 dysponentów III stopnia). Kierownicy pozostałych 
41 jednostek byli dysponentami III stopnia podległymi dysponentom II stopnia. 

                                                      
2 Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm. 
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Dochody budżetu państwa w części 85/18 zaplanowano na 2018 r. w wysokości 
73.421 tys. zł. Dochody uzyskane wynosiły 86.855 tys. zł. Stanowiły one 0,02% 
szacowanych dochodów budżetu państwa ogółem3. 
Wydatki w części 85/18 określono w planie po zmianach w wysokości 
3.805.378,7 tys. zł. Zrealizowano je w wysokości 3.740.583,9 tys. zł. Wykonane 
wydatki stanowiły 0,96% szacowanych wydatków budżetu państwa ogółem4. 
 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 85/18 – województwo podkarpackie oraz wykonanie planu finansowego na 
2018 r. przez PUW. 
W wyniku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że: 
− dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 118,3% planu 

uwzględniającego prognozy oparte na ocenie wykonania z lat ubiegłych;  
− wydatki budżetu państwa realizowane były z zachowaniem zasad racjonalnego 

i celowego dysponowania środkami publicznymi, legalnie, w ramach limitów 
określonych w planie finansowym, a w ich wyniku uzyskano oczekiwane efekty; 

− dysponent części 85/18 budżetu państwa sprawował nadzór i kontrolę nad 
całością gospodarki finansowej, obejmując nimi w szczególności: realizację zadań 
finansowanych z budżetu państwa, efektywność i skuteczność realizacji planów 
w układzie zadaniowym, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, 
terminy przekazywania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji.   

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania budżetowe oraz 
sprawozdania za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych. 

W kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 
− nierzetelnym przygotowaniu do realizacji zadania inwestycyjnego, co skutkowało 

jego niezrealizowaniem i niewykorzystaniem 537 tys. zł przyznanych na to zdanie 
z rezerwy celowej budżetu państwa; 

− niecelowym wystąpieniem o przyznanie środków z rezerwy celowej w wysokości 
1.400 tys. zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – wniosek o środki 
złożono w terminie, który nie dawał podstaw do przyjęcia, że możliwe było 
wykonanie pełnego zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2018 r. – nie 
wykorzystano 836,9 tys. zł; 

− przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w sposób nierzetelny i niezgodny 
z wewnętrznymi procedurami, a w wyniku tego postępowania, udzielenie 
zamówienia o wartości przekraczającej równowartość tej kwoty bez stosowania 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6, 

− wyznaczeniu miernika podzadania niespełniającego warunków określonych 
w obowiązujących przepisach. 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości nie dawała podstaw do obniżenia oceny 
ogólnej. 
                                                      
3 Oszacowane dochody budżetu państwa w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. – 380.077,1 mln zł, według 

danych zamieszczonych na stronie www.mf.gov.pl – zakładka Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa 
w 2018 r. 

4 Oszacowane wydatki budżetu państwa w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. – 390.495 mln zł, według 
danych zamieszczonych na stronie www.mf.gov.pl – zakładka Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa 
w 2018 r. 

5 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. 

6  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. 
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V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Analiza porównawcza wykazała, że dochody budżetowe, wykonane w 2018 r. 
w części 85/18, wyniosły 86.855 tys. zł. Były wyższe o 5.817,9 tys. zł (7,2%) od 
dochodów zrealizowanych w 2017 r. oraz o 13.434 tys. zł (18,3%) od dochodów 
planowanych. Na wyższą – od planu –  realizację dochodów wpłynęły przede 
wszystkim większe wpływy: ze zwrotu wyegzekwowanych alimentów 
(o 4.241,3 tys. zł)7; z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu 
Państwa, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (o 2.830,5 tys. zł)8; 
z opłat paszportowych (o 2.087,3 tys. zł)9; z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez 
inspektorów transportu drogowego za naruszenie przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym (o 1.153,4 tys. zł)10. 

Podobnie jak w 2017 r., największe wpływy dochodów uzyskano: z tytułu 
gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (32.374,5 tys. zł), 
wyegzekwowania należności alimentacyjnych (15.241,3 tys. zł), opłat paszportowych 
(8.587,3 tys. zł), opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną 
(6.709 tys. zł)11. Dochody uzyskane z tych tytułów stanowiły 72,4% dochodów 
ogółem. 

(dowód: akta kontroli str. 8-44) 

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 523.693,3 tys. zł, w tym zaległości – 
518.337,7 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. należności pozostałe do zapłaty były 
wyższe o 37.035 tys. zł (7,6%), a zaległości o 36.431,2 tys. zł (7,6%). Tak jak na 
koniec 2017 r., największe należności pozostałe do zapłaty dotyczyły: 
− należności od dłużników alimentacyjnych – 495.246,2 tys. zł (8,9% więcej niż na 

koniec 2017 r.), w tym zaległości 493.898 tys. zł (8,9% więcej); 
− opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 12.692,6 tys. zł (więcej o 5%), 

w tym zaległości 12.112,8 tys. zł (więcej o 6,8%); 
− kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów transportu drogowego za 

naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym – 2.824,7 tys. zł 
(26,7% więcej), w tym zaległości 2.246,7 tys. zł (1% więcej). 

(dowód: akta kontroli str. 20-45) 

Przyczynami wzrostu ww. należności pozostałych do zapłaty były:  
− niska skuteczność postępowań egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do 

dłużników alimentacyjnych, przy jednoczesnym wzroście liczby 
świadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego i podwyższaniu zasądzonych 
alimentów;  

− nieterminowe uiszczanie i uchylanie się od ponoszenia opłat z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntów Skarbu Państwa oraz  opłat za nieruchomości udostępnione 

                                                      
7 Dochody w dziale 855 Rodzina rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350  Dochody budżetu 
państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. 

8 Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 2350. 

9 Dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 0930 Wpływy z opłat 
paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych. 

10 Dochody w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60055 Inspekcja Transportu Drogowego § 0580 Wpływy 
z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 

11 Dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii § 0830 Wpływy 
z usług. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z zasobu Skarbu Państwa, a także niska skuteczność egzekwowania tych 
należności; 

− zmiana przepisów12, w wyniku której – od dnia 4 lipca 2018 r. –  kary nakładane na 
przewoźników stanowią dochody właściwej jednostki organizacyjnej Inspekcji 
Transportu Drogowego a nie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

Według stanu na koniec 2017 r., grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych były jednym z głównych tytułów należności pozostałych do zapłaty 
i zaległości. W trakcie 2018 r., należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów uległy 
zmniejszeniu o 4.311,5 tys. zł (75%), a zaległości o 4.389,4 tys. zł (77,4%). Przyczyny 
zmniejszenia podano poniżej, w akapicie dotyczącym należności i zaległości PUW. 

(dowód: akta kontroli str. 46-61) 

W 2018 r. PUW zrealizował dochody budżetowe w wysokości 11.169,6 tys. zł13. Były 
one wyższe o 1.683,7 tys. zł (17,7%) od dochodów planowanych oraz niższe 
o 311,3 tys. zł (2,7%) od dochodów wykonanych w 2017 r. W porównaniu do 2017 r. 
nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze wykonanych dochodów. Największe wpływy 
uzyskano z tytułu: opłat paszportowych (76,9% dochodów ogółem)14, najmu 
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (6,8%)15 oraz opłat za 
zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (5,6%)16. W 2017 r. dochody 
uzyskane z ww. tytułów wynosiły – odpowiednio – 70,2%; 7,4% oraz 3,5%.  

(dowód: akta kontroli str. 62-68)   

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1.443,9 tys. zł, w tym zaległości – 
943,8 tys. zł. Były one niższe od występujących na koniec 2017 r. – odpowiednio – 
o 4.639 tys. zł (76,3%) oraz o 4.702,2 tys. zł (83,3%), co głównie spowodowane było 
zmniejszeniem zaległości z tytułu mandatów karnych. Od 1 stycznia 2016 r., 
w urzędach wojewódzkich pobierane były dochody z tytułu mandatów karnych 
nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r. W konsekwencji, w wyniku wpłat oraz 
przedawnienia, należności z tego tytułu sukcesywnie zmniejszały się. W porównaniu 
do stanu na koniec 2017 r., należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów 
karnych uległy zmniejszeniu o 4.330,6 tys. zł (zaległości o 4.324,6 tys. zł)17, w tym 
z powodu przedawnienia zaległości niewyegzekwowanych – o 3.931,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 45, 69-74) 

Według stanu na koniec 2018 r., głównymi tytułami należności pozostałych do zapłaty 
były: kary nałożone na wójtów i burmistrzów za nieterminowe wydanie decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (259,5 tys. zł)18; niezwrócone koszty 
wydalenia cudzoziemców (250,7 tys. zł)19; odsetki od nieterminowych płatności, 
dotyczące głównie należności przejętych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego – 
Zakładu Obsługi PUW (172,5 tys. zł)20; niezwrócone wydatki związane z eksploatacją 

                                                      
12 Art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) 
13 Dochody wykonano w dziale: 750 Administracja publiczna (11.028,8 tys. zł), 710 Działalność usługowa 

(140,8 tys. zł), 855 Rodzina (0,01 tys. zł)  
14 Dochody w dziale 750 rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 0930 Wpływy z opłat paszportowych oraz 

pozostałych opłat konsularnych   w wysokości 8.587,3 tys. zł. 
15 Dochody w dziale 750 rozdziale 75011 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 754,6 tys. zł. 

16 Dochody w dziale 750 rozdziale 75011 § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 
ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 628,1 tys. zł. 

17 Różnica o 6.003 zł wynika z faktu, ze na koniec 2017 r. należności w tej wysokości nie stanowiły zaległości 
(należności z tytułu mandatów karnych, których płatność została rozłożona na raty). 

18 Należności w dziale 750 rozdziale 75011 § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 

19 Należności w dziale 750 rozdziale 75011 § 0690 Wpływy z różnych opłat. 
20 Należności w dziale 750 rozdziale 75011 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 
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i utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (158,1 tys. zł)21; kary z tytułu 
nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych (100 tys. zł)22; należności przejęte 
po likwidacji gospodarstwa pomocniczego (99,9 tys. zł)23. Należności te stanowiły 
72,1% wszystkich należności pozostałych do zapłaty. Zaległości wynikały głównie 
z niewyegzekwowanych kosztów wydalenia cudzoziemców, kar nałożonych przez 
nadzór budowlany, a także przejęte zostały po likwidacji gospodarstwa 
pomocniczego. Wynosiły one łącznie 623,1 tys. zł (66% ogółu zaległości). 

(dowód: akta kontroli str. 64-72) 

Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 roku, w wystąpieniu pokontrolnym 
adresowanym do Wojewody, NIK sformułowała wnioski odnoszące się, między 
innymi, do realizacji dochodów budżetowych. NIK wnosiła o podjęcie działań w celu 
zapewnienia: ujmowania w księgach rachunkowych Urzędu wszystkich osiągniętych, 
przypadających na jego rzecz przychodów, dotyczących danego roku obrotowego, 
niezależnie od terminu ich zapłaty, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości24; przekazywania dochodów budżetowych na centralny 
rachunek bieżący budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
niezwłocznego podejmowania czynności windykacyjnych w stosunku do dłużników, 
zalegających w regulowaniu należności budżetowych. Wojewoda – w odpowiedzi na 
wystąpienie NIK – poinformowała, między innymi, o podjętych przez Dyrektora 
Generalnego Urzędu działaniach na rzecz realizacji tych wniosków.  

W kontroli ustalono, że pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r., skierowanym do 
dyrektorów komórek organizacyjnych w Urzędzie, Dyrektor Generalny Urzędu – 
mając na względzie przedstawione przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura 
w Rzeszowie uwagi i wnioski pokontrolne po przeprowadzonej kontroli „Wykonania 
budżetu państwa w 2017r.” – zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania 
określonych zasad i procedur, zapewniających realizację wniosków NIK. 
W szczególności, wskazał „na bezwzględną konieczność niezwłocznego 
przekazywania do wiadomości Wydziału [OA – Organizacyjno-Administracyjnego], 
realizującego zadania związane z ewidencjonowaniem należności z tytułu dochodów 
budżetowych, wszelkich informacji i rozstrzygnięć, wydanych w [danej] komórce 
organizacyjnej, powodujących powstanie należności pieniężnych, wraz z kserokopią 
potwierdzenia odbioru rozstrzygnięcia przez stronę, a także otrzymanych od innych 
organów i podmiotów w zakresie realizowanych spraw, a ustalających należność dla 
Urzędu. Przypomniał także o konieczności niezwłocznego przekazywania wszelkich 
rozstrzygnięć i informacji, powodujących zmiany w stanie i wysokości ustalonych 
należności oraz mających wpływ na ich wymagalność, w szczególności dotyczących: 
uchylenia rozstrzygnięcia ustalającego należność, wstrzymania jego wykonania, 
umorzenia należności, odroczenia, rozłożenia na raty płatności, wygaśnięcia 
należności, w tym z powodu przedawnienia, wystąpienia przerw w naliczaniu odsetek 
i podkreślił, że zmiany te wpływają na sposób wykazywania należności 
w sprawozdaniach, a także na sposób ich ujęcia w ewidencji finansowo-księgowej 
(na odpowiednich kontach księgowych) - obszary będące przedmiotem kontroli NIK. 
Dyrektor Urzędu zwrócił uwagę – w nawiązaniu do sformułowanego wniosku 
pokontrolnego – na konieczność niezwłocznego podejmowania czynności 
windykacyjnych w stosunku do dłużników, zalegających w regulowaniu należności 
budżetowych, właściwych rzeczowo dla zadań realizowanych w kierowanej przez 
Panią/Pana komórce merytorycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 1135-1136) 
                                                      
21 Należności w dziale 750 rozdziale 75011 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 
22 Należności w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany § 0580. 
23 Należności w dziale 750 rozdziale 75011 § 0970 Wpływy z różnych dochodów. 
24 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 
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W dniu 10 października 2018 r. Dyrektor Generalny Urzędu skierował pismo do 
Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru oraz do czterech dyrektorów innych 
wydziałów Urzędu, załączając do niego wykaz nieuregulowanych należności wg stanu 
na 30 września 2018 r., właściwych rzeczowo dla realizowanych zadań w Wydziale. 
W piśmie tym przypomniał adresatom, między innymi, o obowiązku terminowego 
podejmowania działań związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem należności, 
o konieczności niezwłocznego przekazywania do Wydziału OA wszelkich informacji 
o powstawaniu nowych należności oraz o zmianach w stanie i wysokości 
dotychczasowych, a także o zasadzie przekazywania z Wydziału OA do właściwych 
rzeczowo wydziałów Urzędu informacji dotyczących otrzymanych wpłat należności 
(z załączonym dowodem wpłaty). 

(dowód: akta kontroli str. 1137-1138) 

Jak wykazano wcześniej, należności budżetowe ogółem na koniec 2018 roku – 
w porównaniu do ich stanu na 31 grudnia 2017 r. – zmniejszyły się o 4.639 tys. zł, 
przy czym  w rozdz. 75011 zmalały o 4.712,8 tys. zł.  
Zaległości – w relacji: rok 2018 do 2017 – uległy zmniejszeniu o 4.702,2 tys. zł, przy 
czym w rozdz. 75011 – o 4.721 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 45) 

Dyrektor Generalny Urzędu wyjaśnił, że celem zapobiegania wystąpienia 
nieprawidłowości przy realizacji dochodów budżetowych, przyjęta została zasada 
corocznego przypominania – osobom kierującym komórkami organizacyjnymi 
w Urzędzie – o zasadach współpracy dla prawidłowej realizacji należności 
budżetowych, niezwłocznego podejmowania i prowadzenia windykacji oraz 
monitorowania należności pod kątem ich wymagalności. Podał, że w lutym br. 
skierował kolejne dwa pisma do ww. osób, przypominające o konieczności 
systematycznego podejmowania działań w omawianym zakresie, załączając przy tym, 
do jednego z nich, wykaz należności nieuregulowanych. Dyrektor podał także, iż przy 
zatwierdzaniu wniosku o przekazanie kwoty dochodów do Ministerstwa Finansów, 
każdorazowo wielkość tej kwoty weryfikowana jest z właściwym wyciągiem 
bankowym, dołączanym do wniosku. Jak podkreślił, w zakresie dotyczącym realizacji 
dochodów budżetowych „w 2018 r. nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości, 
podobnych do stwierdzonych przez NIK w roku ubiegłym”.   

(dowód: akta kontroli str. 75-77) 
 

 
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 zrealizowane w 2018 r. w części 85/18 były wyższe o 7,2% od dochodów 
wykonanych w 2017 r. oraz o 18,3% od dochodów planowanych na podstawie 
wykonania z lat ubiegłych. Wzrost należności pozostałych do zapłaty i zaległości 
wynikał z przyczyn niezależnych od dysponenta części. 

 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W 2018 r., wydatki w części 85/18 budżetu państwa wynosiły 3.740.583,9 tys. zł. Były 
wyższe o 573.426,9 tys. zł (18,1%) od określonych w ustawie budżetowej, a niższe 
o  64.794,8 tys. zł (1,7%) od wydatków według planu po zmianach. W porównaniu do 
2017 r., kwota wydatków była większa o 76.636,3 tys. zł (2,1%).   

Analizą objęto wydatki poniesione w ośmiu działach25, wynoszące 3.612.896,2 tys. zł, 
co stanowiło 96,6% łącznej kwoty wydatków w części 85/18. Wydatki te realizowano 
zgodnie z planem finansowym. W działach tych wykonano je w wysokości 98%  lub 
99% planowanych, a w rozdziałach (z dwoma wyjątkami) w wysokościach nie 
mniejszych niż 70% planu. Wykonanie w kwocie istotnie niższej od planowanej 
(40,2% planu w rozdziale) wynikało z niezrealizowania niektórych prac 
przewidywanych do wykonania przy budowie budynku Zespołu Szkół Specjalnych 
w Dębicy, co opisano w akapicie dotyczącym wydatków majątkowych w części 85/18. 

(dowód: akta kontroli str. 78-148, 325-368, 503-516) 

W 2018 r. plan wydatków w części 85/18 zwiększono środkami z rezerw łącznie 
o 656.674,4 tys. zł. Plan wydatków budżetu państwa zwiększono o 643.355,6 tys. zł, 
z czego środkami z rezerwy ogólnej o 4.934,0 tys. zł, a środkami z rezerw celowych 
o 638.421,6 tys. zł. Plan wydatków budżetu środków europejskich zwiększono 
środkami z rezerwy celowej tego budżetu o 13.318,8 tys. zł. Środkami z rezerwy 
ogólnej oraz środkami z rezerwy celowej budżetu środków europejskich zwiększono 
plan wydatków majątkowych. Środkami z rezerw celowych budżetu państwa 
zwiększono plan: dotacji o 408.197,5 tys. zł26; wydatków majątkowych 
o 204.199,9 tys. zł27; wydatków bieżących jednostek budżetowych o 25.439,1 tys. zł; 
świadczeń na rzecz osób fizycznych o 585,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 149-160, 171-172) 

Badaniem objęto wszystkie zwiększenia planu środkami z rezerwy ogólnej i z rezerwy 
budżetu środków europejskich28 oraz zwiększenia środkami z pozycji 52 i 70 rezerw 
celowych29. Zbadane zwiększenia planu środkami z rezerw celowych 
(121.058,8 tys. zł) stanowiły 19% wszystkich zwiększeń środkami z tych rezerw. 
Wnioski Wojewody o zbadane zwiększenia planu wydatków wynikały z faktycznych 
potrzeb i były celowe. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów o zmianach 
w budżecie dokonywane były odpowiednie zmiany w planie finansowym w części 
85/18.  

(dowód: akta kontroli str. 161-170, 173-195) 

Środkami z rezerwy ogólnej dofinansowano sześć zadań w dziedzinie ochrony 
zdrowia i jedno zadanie w dziedzinie oświaty i wychowania. Ustalono, że środki 
z rezerwy ogólnej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Na realizację pięciu 
spośród dofinansowanych zadań nie wykorzystano łącznie 543,4 tys. zł (11% kwoty, 
o jaką zwiększono budżet Wojewody środkami z rezerwy ogólnej), w związku 
z niższymi niż przewidywano kosztami realizacji zadań. Zgodnie z przeznaczeniem 
wykorzystano środki z rezerwy budżetu środków europejskich, podobnie jak środki 

                                                      
25 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 
855 Rodzina. 

26 Kwota ta nie uwzględnia zwiększenia planu środkami na dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne, w wysokości 
197.303,9 tys. zł. 

27 Kwotę 197.303,9 tys. zł stanowiły dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne 
28 Pozycja 98 – Finansowanie programów z budżetu środków europejskich 
29 Pozycja 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, pozycja 70 – Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej 

Opis stanu 
faktycznego 
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z badanych rezerw celowych. Nie wykorzystano 560,8 tys. zł, co stanowiło 0,5% 
kwoty, o jaką zwiększono plan wydatków środkami z badanych rezerw celowych. 
Środki w wysokości 543,6 tys. zł nie zostały wykorzystane z przyczyn zaistniałych po 
zwiększeniu budżetu w części 85/18, niezależnych od dysponenta części. Kwota 
17,2 tys. zł nie została wykorzystana w związku z podaniem niewłaściwej klasyfikacji 
budżetowej, przez pracownika Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, sporządzającego 
wniosek do Ministra Finansów.  

(dowód: akta kontroli str. 162-167, 173-182, 196-209, 819-874) 

W 2018 r. Wojewoda wydał 31 decyzji, na podstawie których dokonał blokady 
wydatków w kwocie 28.286,4 tys. zł, co stanowiło 0,74% planu wydatków. 
Zablokowane wydatki na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
wynosiły 27.069,3 tys. zł. W związku z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego 
Rozbudowa stacji trafo na terenie drogowego przejścia granicznego w Korczowej, 
Wojewoda – na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 
zablokował wydatki w wysokości 370 tys. zł30. Z powodu ograniczenia zakresu 
zadania Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy, 
przewidzianego do realizacji w 2018 r., na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych zostały zablokowane wydatki w wysokości 823 tys. zł31. 
Przyczyny braku realizacji oraz ograniczenia zakresu tych zadań podano w akapicie 
dotyczącym wydatków majątkowych dysponenta części 85/18.  

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zablokowano 
wydatki w wysokości 244,1 tys. zł32, w wyniku opóźnień w realizacji zadań związanych 
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ruchów osuwiskowych, skutkujących 
rezygnacją z przyznanych dotacji33, a także mniejszego niż planowano zakresu robót, 
co wynikało z kosztorysów powykonawczych34. Nie stwierdzono przypadków 
blokowania zaplanowanych wydatków z powodu niegospodarności (art. 177 ust. 1 pkt 
1 ustawy o finansach publicznych). 

Blokadami objęto 6.486,6 tys. zł niewykorzystanych środków z rezerw celowych 
budżetu państwa (1% otrzymanych środków). Główną przyczyną tych blokad 
(5.698 tys. zł, tj. 88%) był nadmiar posiadanych środków, spowodowany niższymi niż 
planowano potrzebami oraz wynikający z oszczędności poczynionych przy realizacji 
zadań. Kwota 41 tys. zł, przeznaczona na wynagrodzenia nowo zatrudnionych 
pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, została 
zablokowana ze względu na zbyt późne przyznanie środków przez Ministra Finansów, 
co uniemożliwiło przeprowadzenie naboru zgodnie z obowiązującą procedurą.  

Pani Bożena Sadecka – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu PUW – wyjaśniła, iż 
Wojewoda nie występował do Ministra Finansów o korekty decyzji finansowych, 
przyznających dotacje, z uwagi na upływ terminu podziału rezerwy określony 
w art. 154 ustawy o finansach publicznych oraz brak możliwości wcześniejszego 
ustalenia wysokości niewykorzystanych środków. 

Decyzje dokonujące blokad zaplanowanych wydatków budżetowych były 
podejmowane bez zbędnej zwłoki, średnio w terminie ośmiu dni od daty powzięcia 
przez Urząd wiedzy, iż dany wydatek nie będzie zrealizowany. W dwóch 

                                                      
30 Decyzja nr 85/18.4143.12.5.2018.BD z dnia 26 listopada 2018 r. 
31 Decyzja nr 85/18.4143.12.17.2018.BD z dnia 17 grudnia 2018 r 
32 Decyzja 85.18.4143.12.23.2018.BD z dnia 19 grudnia 2018 r. 
33 Zadania realizowane przez Miasto Krosno i Powiat Sanocki 
34 Zadania realizowane przez Powiat Jarosławski, Powiat Niżański, Gminę Leżajsk, Gminę Wielopole Skrzyńskie 
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przypadkach, Wojewoda podjął decyzje o zablokowaniu zaplanowanych wydatków 
w terminie przekraczającym jeden miesiąc35.  

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu wyjaśniła, iż w tych przypadkach zgłoszone 
zostały do blokady środki przyznane ustawą budżetową na 2018 r. Decyzje 
poprzedzone były analizą możliwości sfinansowania tymi środkami innych zadań, 
w celu prawidłowej realizacji budżetu Wojewody. 

 (dowód: akta kontroli str. 210-371) 

W 2018 r. – w porównaniu do roku 2017 – nie nastąpiła zmiana  w strukturze 
wydatków według grup ekonomicznych36. Wydatki na dotacje stanowiły 87,5% ogółu 
wydatków (w 2017 r. – 88,8%), wydatki bieżące jednostek budżetowych – 6,5% 
(w 2017 r. – 6,2%), wydatki majątkowe – 6% (w 2017 r. – 5%), świadczenia na rzecz 
osób fizycznych – tak jak w 2017 r. – poniżej 0,1%. Wydatki w grupach realizowano 
zgodnie z planem finansowym. Wykonano je w wysokościach od 97,2% do 99,8% 
planowanych. Wydatki w grupach, wykonane w każdym z 8 analizowanych działów37, 
przekraczały 70% planowanych, a w rozdziałach tych działów – 50%, z jednym 
wyjątkiem dotyczącym wydatków majątkowych w rozdziale dotyczącym zawodowych 
szkół specjalnych 38.  

 (dowód: akta kontroli str. 372-380) 

Wydatki na dotacje wynosiły 3.273.412,4 tys. zł (98,3% planowanych)39. Były wyższe 
o 18.428,2 tys. zł (0,6%) od takich wydatków w 2017 r.  Wydatki na dotacje dla:  
− jst na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami wynosiły 2.740.718,6 tys. zł (98,3% planu); 
− jst na realizację własnych zadań bieżących, w tym z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych – 374.153,4 tys. zł (98,5% planu); 

− jst w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b – 19.793,7 tys. zł (93,9% 
planu); 

− jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej – 1.734,3 tys. zł (96,3% planu); 

− dla gmin uzdrowiskowych – 3.569,3 tys. zł (100% planu); 
− jst w celu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 

594 tys. zł (100% planu); 
− innych jednostek – 132.849,1 tys. zł (99,8% planu). 

(dowód: akta kontroli str. 84-172, 381-386) 

Analizą objęto dotacje przekazane przez Wojewodę na realizację wydatków 
klasyfikowanych do ośmiu działów40. Łączna kwota dotacji objętych analizą wynosiła 
3.186.046,8 tys. zł, co stanowiło 97,3% dotacji ogółem. Główne cele, na jakie 
Wojewoda przeznaczył analizowane dotacje, to: finansowanie lub dofinansowanie 
zadań jst w obszarze wsparcia rodziny; finansowanie lub dofinansowanie świadczeń 
                                                      
35 Decyzje nr 85/18.4143.12.4.2018.BD z dnia 22 listopada 2018 r. (38 dni, kwota 2 843 tys. zł) oraz decyzja nr 

85/18.4143.12.6.2018.BD z dnia 28 listopada 2018 r. (42 dni, kwota 20 tys. zł). 
36 Grupy wydatków określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 ze zm.). W grupie dotacji, świadczeń na rzecz osób, 
wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz wydatków majątkowych uwzględniono – odpowiednio – 
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych. 

37 Działy wyszczególniono w przypisie nr 24 
38 Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80134 Szkoły zawodowe 

specjalne wynosiło 40,2% planu. 
39 Podana kwota dotacji nie obejmuje dotacji na wydatki majątkowe w wysokości 207.487,2 tys. zł. 
40 Wymienionych w przypisie nr 24 
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pomocy społecznej; zapewnienie działalności Państwowej Straży Pożarnej; 
zapewnienie świadczeń ratownictwa medycznego; dofinansowanie zadań 
realizowanych w ramach rządowych programów poprawy infrastruktury dróg 
lokalnych; dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; 
dopłaty dla przewoźników w celu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu 
stosowania ustawowych ulg przy sprzedaży biletów; realizacja przez samorządy 
zadań z zakresu spraw obywatelskich; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
W wyniku analizy stwierdzono, że: dotowane zadania zostały zrealizowane, 
dokonywano weryfikacji wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, 
przestrzegano – określonych w ustawie o finansach publicznych – terminów 
dokonywania zmian kwot dotacji na zadania realizowane przez jst oraz terminów 
zatwierdzania rozliczeń dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 387-469)  

Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.153,8 tys. zł (99,8% 
planu). Były o 105,8 tys. zł (4,7%) niższe niż w 2017 r. Finansowane były głównie 
świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (829,8 tys. zł) oraz stypendia dla 
uczniów (571,7 tys. zł). 

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 241.884,8 tys. zł (98,8% planu). Były wyższe 
o 16.711,7 tys. zł (7,4%) od poniesionych w 2017 r.  
Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 146.435,3 tys. zł – o 8.303,6 tys. zł (6%) więcej 
niż w 2017 r. W ustawie budżetowej na 2018 r. wydatki te zaplanowano w wysokości 
141.593 tys. zł (o 3.461,3 tys. zł więcej niż wykonanie w 2017 r.), z czego kwotę 
2.077 tys. zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń 
rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, nierealizowane w 2017 r. W trakcie 
2018 r., w wyniku decyzji Ministra Finansów, plan wydatków na wynagrodzenia 
zwiększono do kwoty 147.064,5 tys. zł. Zwiększenia wynikały głównie ze 
sfinansowania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zawód 
medyczny w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych 
(zwiększenie o 4.187,9 tys. zł). Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pozostawały 
na poziomie 2017 r. i wynosiły 9.423,1 tys. zł (w 2017 r. – 9.451,4 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 84-127, 381, 475-477) 

Przeciętne zatrudnienie, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wynosiło 2.864 
i w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 17. Przeciętne zatrudnienie osób nieobjętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zmniejszyło się o 27, a członków korpusu 
służby cywilnej zwiększyło się o 44. Zmiany te wynikały głównie ze zwiększenia 
przeciętnego zatrudnienia (o 46) w związku z przejęciem zadań w zakresie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń 
rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz zmniejszenia (o 30) w Inspekcji 
Sanitarnej, spowodowanego większą – niż w 2017 r. – liczbą osób niepobierających 
wynagrodzenia w związku z przebywaniem na urlopach macierzyńskich, 
wychowawczych i bezpłatnych lub pobierających zasiłki chorobowe, których nie 
uwzględnia się przy obliczaniu zatrudnienia wykazywanego w sprawozdaniu Rb-70 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. W mniejszym stopniu zmniejszenie zatrudnienia 
w Inspekcji wynikało z nieobsadzania stanowisk pracy zajmowanych przez osoby 
przechodzące na emeryturę. 

 (dowód: akta kontroli str. 470-473, 478-480) 

Wydatki majątkowe w części 85/18 wynosiły 223.132,8 tys. zł (97,2% planu). Były 
wyższe o 41.602,2 tys. zł (22,9%) od wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. 



 

13 
 

Wydatki te realizowano na ogół w kwotach przekraczających 70% planowanych 
w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Niższe wykonanie wydatków 
majątkowych wynikało z: 
− niezrealizowania zadania inwestycyjnego Rozbudowa stacji trafo na terenie 

drogowego przejścia granicznego w Korczowej – wydatki na zadania inwestycyjne 
na przejściach granicznych zostały wykonane w wysokości 34,7% planowanych, 
a niewykorzystana kwota wynosiła 370 tys. zł41; 

− ograniczenia, przewidywanego do realizacji w 2018 r., zakresu rzeczowego 
inwestycji Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy – 
wydatki wykonano w wysokości 40,2% planowanych, a niewykorzystana kwota 
wynosiła 836,9 tys. zł42; 

− niepełnej realizacji zadania inwestycyjnego na terenie placówki szkolno-
wychowawczej w Ustrzykach Dolnych, w związku z opóźnieniem rozpoczęcia prac 
spowodowanym koniecznością powtarzania postępowania przetargowego 
prowadzonego przez Powiat Bieszczadzki, a także niższego kosztu zadania 
realizowanego na terenie takiej placówki w Lesku – wydatki wykonano w wysokości 
62,6% planowanych, niewykorzystana kwota wynosiła 185 tys. zł43; 

− niezrealizowania zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego 
stabilizacji osuwiska w Sanoku (niewywiązanie się wykonawcy z realizacji umowy 
zawartej z Powiatem Sanockim) – planowanych wydatków nie wykonano, 
niewykorzystana kwota wynosiła 72 tys. zł44. 

(dowód: akta kontroli str. 84-127, 226-230, 310-368, 381, 481-516) 

W celu zrealizowania zadania Rozbudowa stacji trafo na terenie drogowego przejścia 
granicznego w Korczowej, Wojewoda – wnioskiem z dnia 29 maja 2018 r. – wystąpił 
do Ministra Finansów o przyznanie środków z rezerwy celowej w wysokości 
537 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (§ 6060)45. W dniu 20 sierpnia 
2018 r. Wojewoda wystąpił do Ministra o korektę decyzji z dnia 29 czerwca 2018 r., 
przyznającej środki na realizację tego zadania, polegającą na zmianie klasyfikacji 
paragrafowej i przyznanie środków na wydatki inwestycyjne (§ 6050)46. 
W uzasadnieniu wyszczególniono zakres koniecznych prac i podano, że kwalifikuje on 
zadanie do robót budowlanych. W dniu 14 października 2018 r. Minister Finansów 
dokonał korekty decyzji. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowano 
30 października 2018 r. Ze względu na brak ofert postępowanie unieważniono 
i zadanie to nie zostało zrealizowane w 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 310-324, 484-502) 

W celu dofinansowania zadania Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej 
w Dębicy, Wojewoda – w dniu 28 czerwca 2018 r. – przesłał do Ministra Finansów 
wniosek o zwiększenie swojego budżetu środkami z rezerwy celowej o 1.900 tys. zł. 
W związku z pismem Ministra Finansów o weryfikację wniosku w zakresie wysokości 
dofinansowania – które wpłynęło do PUW w dniu 16 lipca 2018 r., a do Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie w dniu 17 lipca 2018 r. – pismem z dnia  12 września 2018 r., 
Wojewoda wystąpił o dofinansowanie w wysokości 1.400 tys. zł. Decyzją Ministra 
Finansów z dnia 15 października 2018 r. przyznano środki w takiej wysokości. W dniu 

                                                      
41 Wydatki w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60031 Przejścia graniczne § 6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
42 Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 6430 Dotacje 

celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 
43 Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze § 6430 
44 Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych § 6430 
45 W dziale 600 rozdziale 60031 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
46 W dziale 600 rozdziale 60031 § 6050  
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18 października 2018 r., Podkarpacki Kurator Oświaty, działając w imieniu Wojewody, 
zawarł umowę o dofinansowanie tą kwotą pełnego zakresu robót przewidzianych do 
realizacji w 2018 r., a w dniu 13 grudnia 2018 r. zawarł aneks do umowy 
o dofinansowanie zadania, którym ograniczono zakres prac do wykonania w 2018 r. 
oraz kwotę dofinansowania do 577,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 325-368, 503-516) 

Według stanu na koniec 2018 r., zobowiązania w części 85/18 wynosiły 
14.001,7 tys. zł i w całości były zobowiązaniami niewymagalnymi. Zobowiązania te 
były wyższe o 1.196,4 tys. zł (9,3%) od zobowiązań na koniec 2017 r. Wynikały one 
głownie z tytułów: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (9.713,8 tys. zł – 69,4% 
łącznej kwoty zobowiązań), pochodnych od wynagrodzeń (1.840 tys. zł – 13,1%), 
zakupu energii (649,2 tys. zł – 4,6%), zakupu usług różnych (435 tys. zł – 3,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 84-127, 381) 

W  2018 r., w części 85/18 wypłacono 767 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat, co spowodowane było koniecznością zapłaty zaległego podatku od 
nieruchomości wraz z odsetkami, ponieważ w wyniku inwentaryzacji budowlanej 
budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzono większą 
powierzchnię użytkową niż zgłoszona do opodatkowania. Odsetki w wysokości 
7.969 zł zapłacono w związku z realizacją zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających 
z czterech prawomocnych wyroków sądowych. 

(dowód: akta kontroli str. 517-518) 

Wydatki w części 85/18, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, 
zaplanowane w wysokości 540 tys. zł, wykonano w wysokości 537,3 tys. zł (99,5% 
planu). Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, w terminie określonym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków 
budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego47. 
Niższe wykonanie, w stosunku do planu, wynikało z oszczędności powstałych po 
przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Kwoty określone 
we wnioskach o środki wynikały z faktur wystawionych przez dostawców 
i przekazywane były przez dysponenta części 85/18 w dniu otrzymania ich 
z Ministerstwa Finansów. Sprawozdanie z wykonania planu tych wydatków 
sporządzono według klasyfikacji budżetowej, określonej dla nich w ww. 
rozporządzeniu.  

Kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, wynosiła 
1.500 tys. zł48. Umieszczono je w wykazie wydatków niewygasających w związku 
z brakiem możliwości wydatkowania w pełni kwoty 2.379 tys. zł, przyznanej na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Środki te pochodziły z pozycji 79 
rezerwy celowej i zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 
2018 r. Opinia Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia 
rezerwy celowej (po zmianie przeznaczenia na uzupełnienie wydatków związanych 
z realizacją zadań przez komendy Państwowej Straży Pożarnej) została uchwalona 
w dniu 26 września 2018 r. Wnioski o umieszczenie w ww. wykazie dotyczyły  
wydatków ze środków spełniających warunki określone w art. 181 ustawy o finansach 
publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 519-530) 

                                                      
47 Dz. U. z 2017 r. poz. 2426 
48 Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
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Szczegółowe badanie wydatków dysponenta części 85/18 przeprowadzono na próbie 
w wysokości 587.080,4 tys. zł, stanowiącej 16,9% zrealizowanych wydatków na 
dotacje (z majątkowymi). Kontrolą objęto dotacje: 
− dla sześciu jst na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus – 

234.887,1 tys. zł; 
− dla sześciu jst na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 
oraz zasiłek dla opiekuna – 130.591,3 tys. zł; 

− na funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego – 118.880,8 tys. zł; 
− na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 

70.662,6 tys. zł; 
− dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 

32.058,6 tys. zł.  
W wyniku badania próby dotacji stwierdzono, że zachowane były reguły dotyczące 
wysokości dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych; w umowach 
o dofinansowanie tych zadań zawarto postanowienia odnośnie obowiązku zwrotu 
dotacji w przypadku obniżenia kosztów realizacji zadań; dotacje przekazywane były 
na podstawie sporządzonych przez jst kalkulacji potrzeb, w terminach i wysokościach 
umożliwiających realizację zadań; dysponent części weryfikował efekty i stopień 
realizacji celu na podstawie dokumentów przedstawianych przez beneficjentów.  

(dowód: akta kontroli str. 531-595) 

W 2018 r. PUW zrealizował wydatki w wysokości 59.474,6 tys. zł49. Stanowiły one 
104,2% wydatków określonych w planie finansowym według ustawy budżetowej oraz 
99,5% wydatków według planu po zmianach. Były one o 2.931,2 tys. zł (5,2%) wyższe 
od wydatków poniesionych w 2017 r. Największy udział w ich strukturze miały wydatki 
w dziale 750, które wynosiły 52.846,1 tys. zł (88,9% wydatków ogółem). Wydatki 
realizowane były przez PUW zgodnie z planem finansowym po zmianach. 
W poszczególnych działach i rozdziałach wykonano je – z jednym wyjątkiem50 – 
w wysokości od 88,6% do 100% tego planu.  

(dowód: akta kontroli str. 596-605) 

W 2018 r. plan wydatków dysponenta III stopnia nie został zwiększony środkami 
z rezerwy ogólnej. Środkami z rezerw celowych plan ten zwiększono o 1.256,3 tys. zł. 
Szczegółowym badaniem objęto zwiększenia środkami z pozycji 77 oraz 34 rezerw 
celowych. Zbadane zwiększenia (286,4 tys. zł) stanowiły 22,8% łącznej kwoty o jaką 
zwiększono plan wydatków Urzędu środkami z rezerw. Środki przeznaczone były na 
uzupełnienie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników realizujących zadania 
związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze 
świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego51. Wojewoda wnioskował 
o zwiększenie planu kwotą określoną dla PUW przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów dokonywano odpowiednich 
                                                      
49 W 2018 r. wydatki PUW realizowano w dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo (268,9 tys. zł), 750 Administracja 

publiczna (52.846,1 tys. zł), 752 Obrona narodowa (157,8 tys. zł), 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa (1.455,3 tys. zł), 851 Ochrona zdrowia (713,7 tys. zł), 853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej (630,0 tys. zł), 855 Rodzina (3.402,8 tys. zł). 

50 W dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, wykonane wydatki stanowiły 66% 
planowanych. 

51 Pozycja 77 – Środki na realizację  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację 
dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej; pozycja 34 – Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na 
opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na 
realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  
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zmian w planie wydatków Urzędu. Nie wykorzystano 2,7 tys. zł, tj. 0,9% kwoty o jaką 
zwiększono plan Urzędu środkami z badanych rezerw. 

(dowód: akta kontroli str. 178-180, 606-611) 

W stosunku do 2017 r. nastąpiła zmiana udziału wydatków bieżących i majątkowych 
w wydatkach ogółem PUW. Udział wydatków bieżących wzrósł o 4,6 punktu 
procentowego i jednocześnie o tę wartość zmniejszył się udział wydatków 
majątkowych. Główną przyczyną zmiany relacji tych wydatków było podwyższenie – 
z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł – limitu wartości środków trwałych. Wydatki w grupach 
ekonomicznych realizowano zgodnie z planem finansowym i rzeczowym. Wykonano 
je w wysokościach od 99,2% do 100% planowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 612-615, 617-618) 

Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosiły 124,2 tys. zł (100% 
planu). Były niższe o 11 tys. zł (8,1%) od takich wydatków wykonanych w 2017 r. 
Poniesiono je głównie w celu dofinansowania zakupu okularów przez pracowników 
PUW (38,7 tys. zł); zakup odzieży ochronnej (10,7 tys. zł); wypłatę zasądzonej renty 
(16,2 tys. zł); zwrot kosztów przejazdów lekarzy orzekających o niepełnosprawności 
i zdarzeniach medycznych oraz lekarza uzdrowiskowego (14,8 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 381, 598-605, 616) 

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 55.478,4 tys. zł (99,6% planu). Były wyższe 
o 5.407,4 tys. zł (10,8%) od wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 r. 
Zwiększenie wydatków bieżących spowodowane było rozpoczęciem realizacji zadań 
związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz zadań 
wynikających z Programu krajowego funduszu azylu, migracji i integracji na lata 2014 
– 2020. Istotny wpływ na wyższą kwotę wydatków bieżących miała zmiana przepisów 
dotyczących wartości początkowej środków trwałych (wzrost z 3,5 tys. zł do 
10 tys. zł), a w związku z tym zasad klasyfikowania wydatków jako bieżące. 
W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki bieżące wykonano w wysokościach 
od 93% do 99,9% planu, z wyjątkiem działu i rozdziału, do którego kwalifikowano 
wydatki na zadania obronne52. Wydatki te wykonano w wysokości 54,6% 
planowanych, a niewykorzystana kwota wynosiła 58,7 tys. zł. Niższe wykonanie tych 
wydatków nie było spowodowane brakiem realizacji zaplanowanych zadań, lecz 
wynikało ze stwierdzenia możliwości wykorzystania – na potrzeby zapasowego 
stanowiska kierowania Wojewody – wyposażenia obiektu przeznaczonego na 
rozwinięcie takiego stanowiska.   

(dowód: akta kontroli str. 381, 596-605, 617-623) 

W 2018 r. przeciętna liczba zatrudnionych w Urzędzie – w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych – wynosiła 676,8 i była wyższa niż w 2017 r. o 39,1. W związku 
z przejęciem przez Urząd realizacji zadań związanych z koordynacją systemów 
zabezpieczenia społecznego, przeciętna liczba zatrudnionych wzrosła o 46,2. 
Przeciętne zatrudnienie osób realizujących pozostałe zadania uległo zmniejszeniu 
o 7,1. 

(dowód: akta kontroli str. 624-625) 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wynosiły 36.174,5 tys. zł 
(99,8% planu) i były wyższe o 2.783,7 tys. zł (8,3%) od takich wydatków w 2017 r. 
Największy wpływ na wzrost tych wydatków miały wynagrodzenia osób realizujących 
zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przejęte przez 
Urząd w 2018 r. Wynagrodzenia tych pracowników wynosiły 2.312,7 tys. zł. W latach 

                                                      
52 W dziale 752 Obrona narodowa i rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, wydatki bieżące wykonano 

w wysokości 54,6% planowanych. 
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2017 – 2018, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pozostawały na zbliżonym 
poziomie. W 2018 r. wynosiły one 1.086,5 tys. zł i były wyższe o 18 tys. zł (1,2%) od 
wydatków w roku 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 624-629) 

Wydatki majątkowe Urzędu wynosiły 3.872 tys. zł (99,2% planu). W poszczególnych 
działach i rozdziałach wykonano je w wysokości od 79,3% do 100% planu. Były 
niższe o 2.467,3 tys. zł (38,9%) od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 r., 
co wynikało z zakończenia – w 2017 r. – budowy obiektu Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Rzeszowie. W trakcie roku budżetowego, plan tych wydatków, 
ustalony według ustawy budżetowej (3.111 tys. zł), zwiększony został o 790,6 tys. zł.  
Dokonane decyzjami Wojewody zmiany planu – o kwoty przekraczające 100 tys. zł 
(dwa przypadki) – poprzedzano uzyskaniem zgody Ministra Finansów53. W trakcie 
roku budżetowego zrezygnowano z 10 zadań, ujętych w planie według ustawy 
budżetowej, a wprowadzono do planu 22 zadania. Zmiany w planie wydatków 
majątkowych uzasadnione były faktycznymi potrzebami Urzędu lub wynikały 
z podwyższenia – z 3,5 tys. do 10 tys. zł – limitu wartości środków trwałych, który 
umożliwiał jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania 
przychodów i sfinansowanie takich zakupów ze środków bieżących. 

(dowód: akta kontroli str. 381, 598-605, 630-644) 

Według stanu na koniec 2018 r. zobowiązania Urzędu wynosiły 3.286,1 tys. zł 
i w całości były zobowiązaniami niewymagalnymi. Zobowiązania dotyczyły głównie 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.440,6 tys. zł (74,3% zobowiązań ogółem), 
pochodnych od wynagrodzeń – 467,9 tys. zł (14,2% zobowiązań ogółem). 
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28 były zgodne z ewidencją księgową. 
Nie wystąpiły przypadki zapłaty odsetek od nieterminowych płatności zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 381, 598-605, 1021) 

Szczegółowym badaniem objęto wydatki Urzędu w wysokości 6.151,5 tys. zł, które 
stanowiły 10,3% ogółu wydatków PUW oraz 39% wydatków pozapłacowych. Do 
badania wylosowano 109 zapisów na ww. kwotę, z populacji 2.668 zapisów o łącznej 
wartości 15.770,6 tys. zł54.  

W wyniku badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym, były one celowe dla prawidłowej realizacji zadań przez Urząd, jego 
bezpiecznego funkcjonowania, utrzymania właściwego stanu technicznego 
i sanitarnego obiektów Urzędu, a także dla realizacji zadań w zakresie: zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej, orzekania o niepełnosprawności, opiniowania 
i nadzorowania w medycynie, powiadamiania ratunkowego. Dotyczyły także realizacji 
projektów związanych z obchodami rocznicy odzyskania  niepodległości przez Polskę. 

(dowód: akta kontroli str. 665-696) 

Zbadane wydatki w wysokości 5.917,9 tys. zł poniesiono po udzieleniu zamówień 
publicznych, z czego: po udzieleniu zamówień z wyłączeniem stosowania ustawy 
Prawo zamówień publicznych – 1.949 tys. zł (32,9% łącznej kwoty badanych 
wydatków zrealizowanych po udzieleniu zamówień publicznych), po zastosowaniu 
„uproszczonej procedury” udzielania zamówień – 534,7 tys. zł (9%), po zastosowaniu 
trybu udzielania zamówień publicznych określonego w ww. ustawie – 3.434,2 tys. zł 
(58,1%). Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru trybów zamówień 
publicznych oraz zastosowania procedury uproszczonej. Na etapie przygotowania 

                                                      
53 Zgodnie z art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
54 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów na koncie 130 (subkoncie wydatków), 

wygenerowanych z systemu finansowo-księgowego, dotyczących wydatków większych niż 500 zł. Próba została 
wylosowana metodą monetarną MUS, tj. z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości 
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zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyłączenia stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak w wyniku postępowania na dostawę 
zapór przeciwpowodziowych, prowadzonego według wewnętrznych procedur 
obowiązujących w Urzędzie dla zamówień nieprzekraczających 30.000 euro, zawarto 
umowę na dostawę o wartości netto 129.940,47 zł, stanowiącej równowartość kwoty 
30.136,7 euro.  

(dowód: akta kontroli str. 673-677, 697, 723-756) 

Szczegółowym badaniem objęto następujące postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych: 
− Budowa parkingu przy budynku PUW położonym w Krośnie przy 

ul. Bieszczadzkiej 1 (przetarg nieograniczony, wartość zamówienia brutto i kwota 
wydatków w 2018 r. – 597 tys. zł); 

− Przebudowa, częściowa rozbiórka, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku stacji diagnostycznej na budynek magazynowy (wewnętrzna instalacja 
gazowa) na działkach 378/4 i 378/9 w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 3 
(postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, wartość zamówienia brutto 
i kwota wydatków w 2018 r. – 224,5 tys. zł);  

− Remont budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy 
ul. Miedzianej (przetarg nieograniczony, wartość zamówienia brutto – 
1.406,8 tys. zł, kwota wydatków w 2018 r. – 1.292,8 tys. zł); 

− Dostawa około 130 sztuk zapór/wałów przeciwpowodziowych o długości 10 m 
i średnicy 40 cm do wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych (zamówienie 
z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wartość 
zamówienia brutto i kwota wydatku w 2018 r. – 159,8 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 698-756) 

Wartość zamówienia na dostawę 130 gumowych zapór przeciwpowodziowych została 
ustalona w wysokości stanowiącej równowartość kwoty 29.999,67 euro. Przy takiej 
wartości zamówienia obowiązywały procedury udzielania zamówień określone 
zarządzeniem Wojewody55. We wniosku o dokonanie zamówienia podano, że 
jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena. W zaproszeniu do składania ofert 
określono, że przedmiotem zamówienia były zapory gumowe o wymiarach min.: 10 m 
długości i średnicy 40 cm, wykonane z gumy i materiału elastycznego np. poliester; 
oraz że rzeczywista wielkość dostawy uzależniona będzie od ceny jednostkowej 
zapory. Jako kryteria oceny ofert wskazano cenę jednostkową zapory, koszt i termin 
dostawy, nie przypisując im wag. Ofertę jednego wykonawcy uznano za 
niespełniającą wymagań Urzędu w zakresie materiału z jakiego wykonane były 
zapory. Wyboru oferty dokonano z zastosowaniem wyłącznie kryterium cenowego. 
Oceniano cztery oferty złożone przez trzech wykonawców, ponieważ jeden z nich 
złożył dwie odrębne oferty: najdroższą spośród złożonych (971 zł za jedną zaporę 
wykonaną z gumy) oraz najtańszą spośród ocenianych (833,33 zł za jedną zaporę 
wykonaną z poliestru). Pozostali dwaj wykonawcy złożyli oferty na zapory wykonane 
z materiałów innych niż guma, w cenie 861 zł oraz 835,17 zł za jedną zaporę. 
Z wykonawcą, który złożył dwie oferty, zawarto umowę na dostawę 181 zapór, 
z czego 65 zapór gumowych oraz 116 zapór wykonanych z poliestru. Wartość brutto 
umowy wynosiła 159.826,78 zł (netto 129.940,47 zł – równowartość kwoty 
30.136,7 euro) i była wyższa o 8.994,05 zł od ceny 181 zapór oferowanych przez tego 
wykonawcę, lecz wykonanych z poliestru.   
                                                      
55 Zarządzenie nr 132/16 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad udzielania w Podkarpackim Urzędzie 

Wojewódzkim w Rzeszowie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro, dalej 
zarządzenie Wojewody nr 132/16. 
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W pozostałych 3 zbadanych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Przy 
realizacji badanych wydatków nie stwierdzono przypadków wskazujących na istnienie 
czynników i mechanizmów korupcjogennych. 

(dowód: akta kontroli str. 698-756) 
 

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

1. Nierzetelne określenie zakresu prac niezbędnych do realizacji zadania 
pn. Rozbudowa stacji trafo na terenie drogowego przejścia granicznego w Korczowej, 
przed wystąpieniem do Ministra Finansów z wnioskiem o sfinansowanie zadania 
środkami z rezerwy celowej. 

Brak określenia zakresu prac niezbędnych dla realizacji tego zadania spowodował 
konieczność wystąpienia z wnioskiem o korektę decyzji Ministra Finansów, 
przyznającej środki na to zadanie, w zakresie klasyfikacji paragrafowej wydatków. 
Wydłużenie procesu przyznania środków z rezerwy celowej na ww. zadanie, 
uniemożliwiło przeprowadzenie skutecznego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór wykonawcy zadania. W rezultacie niewykorzystana została 
w całości kwota 537 tys. zł, przyznana na to zadanie z rezerwy celowej budżetu 
państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 310-324, 484-502) 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW – w wyjaśnieniach podał, że zadanie to 
zgłoszone zostało przez Izbę Administracji Skarbowej bez określenia zakresu 
rzeczowego. W wyniku analizy, dokonanej przy udziale Zakładu Obsługi Przejść 
Granicznych, określono potrzebę zakupu dwóch transformatorów. Zakres zadań 
niezbędnych do wykonania został ustalony podczas prac związanych ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

W wyjaśnieniach nie zostały podane przyczyny braku właściwego określenia zakresu 
prac niezbędnego do realizacji zadania, przed skierowaniem wniosku o przyznanie 
środków z rezerwy celowej.  

(dowód: akta kontroli str. 757-768) 

2. Niecelowe wystąpienie o przyznanie środków z rezerwy celowej, w wysokości 
1.400 tys. zł, na dofinansowanie realizacji zadania Budowa Zespołu Szkół 
Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy. 

W ocenie NIK, termin wystąpienia o przyznanie środków (12 września 2018 r.) – 
z uwagi na czas niezbędny do wydania decyzji Ministra Finansów, konieczność 
poprzedzenia robót przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór wykonawcy, a także występujące w grudniu ograniczenia 
w realizacji prac związane z okresem świąteczno-zimowym – powodował, że mało 
prawdopodobne było zrealizowanie pełnego zakresu robót budowlanych, 
przewidywanych do wykonania w 2018 r. (prac ziemnych, wykonania fundamentów, 
ścian parteru i stropu), co znalazło potwierdzenie w toku realizacji zadania. Wskutek 
wykonania robót w mniejszym zakresie niż przewidywano, pozostała niewykorzystana 
kwota 836,9 tys. zł środków z rezerwy celowej budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 325-368, 503-517) 

Pani Wojewoda wyjaśniła, że Starosta Powiatu Dębickiego w dniu 20 sierpnia 2018 r. 
przesłał zweryfikowany wniosek o środki na kwotę 1.400.000 zł oraz aktualizację 
programu inwestycji. Przesłane dokumenty podlegały analizie oraz weryfikacji. Po 
zapewnieniu spójności przedłożonych dokumentów możliwym było zatwierdzenie 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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uzgodnionego z inwestorem programu inwestycji i wystosowanie wniosku 
o zwiększenie budżetu. Do inwestora należała ocena czy zadanie inwestycyjne 
będzie zrealizowane w zaplanowanym terminie. Na etapie ubiegania się o środki, nie 
zgłosił braku możliwości jego wykonania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
w IV kwartale 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 769-771) 

Zdaniem NIK, mając na względzie przepisy art. 175 ustawy o finansach publicznych, 
do dysponenta części budżetowej należała ocena możliwości zrealizowania 
planowanego zakresu zadania, a w konsekwencji wnioskowanie o środki w kwocie 
realnej do wykorzystania w roku budżetowym, szczególnie w sytuacji, gdy – jak 
podano w wyjaśnieniach – dokumenty przesłane przez inwestora  podlegały analizie 
i weryfikacji. 
 
3. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
zapór przeciwpowodziowych niezgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami 
obowiązującymi w Urzędzie, dotyczącymi zamówień o wartości nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30.000 euro. 

Zgodnie z § 5 pkt 1 zarządzenia Wojewody nr 132/16, regulującego udzielanie 
zamówień o takich wartościach, przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad 
zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, 
proporcjonalności i przejrzystości. 

Zgodnie z § 13 ust. 7 tego zarządzenia, Zamawiający udziela zamówienia 
wykonawcy, który spełnił stawiane wymagania i zaoferował ofertę najkorzystniejszą 
według zastosowanych kryteriów oceny ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 772-789) 

W postępowaniu na dostawę zapór w sposób niejednoznaczny zostały określone 
kryteria oceny ofert. We wniosku o dokonanie zamówienia określono, że kryterium 
była wyłącznie cena, a w zaproszeniu do składania ofert – cena jednostkowa zapory, 
koszt i termin wykonania dostawy, bez podania wag kryteriów. W zaproszeniu do 
składania ofert, w sposób nieprzejrzysty opisany został przedmiot zamówienia, 
niewskazujący konkretnie czy przedmiotem zamówienia były zapory wykonane 
z gumy, jednocześnie z gumy i materiału elastycznego, czy z gumy lub materiału 
elastycznego.  
Przy wyborze oferty kierowano się wyłącznie ceną. Przy tak określonym przedmiocie 
zamówienia, Zamawiający dysponował pewną dowolnością w wyborze oferty. Nie 
została wybrana jedna najkorzystniejsza (najtańsza) oferta,  lecz dwie oferty złożone 
przez tego samego wykonawcę: oferta najdroższa spośród czterech spełniających 
wymagania Urzędu (971 zł za jedną zaporę wykonaną z gumy) oraz oferta najtańsza 
(833,33 zł za jedną zaporę wykonaną z poliestru). Wskutek takiego rozstrzygnięcia 
postępowania, koszt zakupu 181 zapór (65 wykonanych z gumy i 116 wykonanych 
z poliestru) był o 8.994,05 zł wyższy od kosztu zakupu takiej liczby zapór najtańszych, 
uznanych za spełniające wymagania określone przez Urząd. 

(dowód: akta kontroli str. 723-756, 772-789, 794-797) 

Pan Jakub Dzik – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego PUW – wyjaśnił, że w formularzu oceny ofert zostały odzwierciedlone 
kryteria cenowe, natomiast termin dostawy wskazany został jako kryterium – warunek 
udziału w postępowaniu.  
Szacowanie wartości zamówienia odnosiło się do zapór wykonanych z gumy (materiał 
droższy od innych materiałów elastycznych), gdyż one były brane pod uwagę jako 
produkt podstawowy, tj. najwyższej jakości. (…) Użycie zaś spójnika „i” miało na celu 
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uzyskanie ofert na zapory gumowe oraz z innego materiału elastycznego (jeżeli 
dostępność, w wymaganym terminie, na rynku zapór gumowych okazałaby się 
niewystarczająca). 
Podczas wyboru oferty, zgodnie z wcześniejszym szacowaniem, przyjęto zapory 
gumowe, których dostępność na rynku wynosiła 65 szt. [we wniosku o dokonanie 
zamówienia określono dostawę zapór gumowych i w oparciu o ich cenę ustalono 
wartość zamówienia] Następnie wzięto pod uwagę pozostałe oferty i porównano 
zapory wykonane z innego materiału elastycznego (spełniającego warunki), gdzie 
najlepsza ofertę złożyła firma „Proteko” 833,33 zł za sztukę. W procesie składania 
ofert żaden z oferentów nie składał dodatkowych zapytań. (…) Wybór przedmiotowej 
oferty pozwolił uzyskać najlepsze efekty z poniesionych nakładów, tj. zakup 
sprawdzonych i trwałych gumowych zapór w ilości 65 szt. oraz zapór wykonanych 
z innego materiału elastycznego (z najtańszą ceną). W przypadku wyboru wyłącznie 
oferty na 65 szt. zapór gumowych nie zostałby uzyskany oczekiwany rezultat 
w postaci doposażenia wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych 
w maksymalną łączną długość zapór. (…) W związku z powyższym, poprzez 
optymalny dobór metod i środków, osiągnięto założone cele zgodnie z art. 44 ustawy 
o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 790-793) 

Uznając argumenty, jakie zostały wzięte pod uwagę przy rozstrzygnięciu 
postępowania i ustalaniu zakresu dostawy zapór przeciwpowodziowych, NIK 
stwierdza, że uzyskanie takiego samego efektu możliwe było przy przeprowadzeniu 
postępowania z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, obowiązujących w Urzędzie. 
 
4. Udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 
kwoty 30.000 euro bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wskutek zamówienia większej liczby zapór (w stosunku do tej, dla której ustalano 
wartość zamówienia), w tym zapór o najwyższej cenie spośród oferowanych, wartość 
netto umowy na ich dostawę wyniosła 129.940,47 zł, co stanowiło równowartość 
kwoty 30.136,71 euro . 

 (dowód: akta kontroli str. 723-725) 

Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW 
wyjaśnił, że zwiększenie ilości asortymentu wynikało z konieczności posiadania jak 
największej liczby zapór w magazynach przeciwpowodziowych, a umożliwiły to 
oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowania. W trakcie czynności 
faktycznych poprzedzających podpisanie umowy w oparciu o dane zawarte w treści 
najkorzystniejszej oferty, kwotę na realizację niniejszego zamówienia 
rozdysponowanego na 65 szt. zapór gumowych, a pozostała kwota została 
podzielona przez ceny jednostkowe za zapory wykonane z innego materiału 
elastycznego – ustalając łączną ilość zapór. Prawdopodobnie świadomość, że należy 
zapewnić jak największą łączną długość zapór (…), oraz iż danej zapory nie można 
podzielić/skrócić spowodowała, że w sposób nieświadomy doszło do przekroczenia 
kwoty 30.000 euro o kwotę 589,41 zł odpowiadającą części ceny za jeden rękaw. 
Przekroczenie wysokości kwoty zamówienia o 136,7 euro wynikało z błędu 
kalkulacyjnego i rachunkowego, przekraczając zamówienie przeliczeniowo o 1 sztukę 
zapory. 

(dowód: akta kontroli str. 798-813) 
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2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2018 r., wydatki  budżetu środków europejskich, w części 85/18, wyniosły 
13.762,6 tys. zł (99% planowanych), podczas gdy w 2017 r. – 213,3 tys. zł. Kwota 
585 tys. zł została zaplanowana w ustawie budżetowej na realizację Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – zakup trzech samochodów 
terenowych, niezbędnych do wykonywania zadań statutowych przez Państwową 
Straż Rybacką. Środki w wysokości 13.318,8 tys. zł zostały przyznane z rezerwy 
celowej budżetu środków europejskich na realizację projektu Zwiększenie 
skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Projekt ten realizowany 
był przez Państwową Straż Pożarną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020. 
W 2018 r. PUW nie planował oraz nie realizował wydatków budżetu środków 
europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 814-818, 897-898) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości: 
 
2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Badanie efektów uzyskanych w wyniku działalności dysponenta części 85/18 
przeprowadzono na próbie pięciu podzadań określonych w zadaniowym układzie 
budżetu56. W wyniku realizacji podzadania: 
− 2.3.1. – sfinansowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochronę ich życia i zdrowia, a także ochronę mienia i środowiska, 
zagrożonych głównie w wyniku pożarów i klęsk żywiołowych (pokryto koszty 
działalności jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
rozpoczęto budowę strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie, zakupiono 
dziewięć specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych, zapewniono 
działalność wodnych służb ratowniczych na najważniejszych akwenach 
w województwie); 

− 13.1.2. – udzielono wsparcia 152.809 osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym (z 56.661 rodzin), poprzez dofinansowanie wypłat świadczeń 
w ramach systemu pomocy społecznej oraz zapewnienie dostępu do opieki 
instytucjonalnej, co umożliwiło poprawę ich warunków socjalno-bytowych; 

− 19.5.1. – przewoźnikom, świadczącym usługi komunikacji publicznej, dopłacono 
łącznie 51.731,8 tys. zł, w związku z wykorzystaniem, przez osoby uprawnione na 
podstawie ustaw, 1.065.541 jednorazowych oraz 639.838 miesięcznych biletów 
ulgowych; 

− 20.1.1. – skontrolowano poprawność funkcjonowania 76 (6%) spośród 1.276 
podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia; 

− 20.5.2. – przeprowadzono 105.174 kontroli w ramach zapobiegawczego, bieżącego 
nadzoru sanitarnego. 

(dowód: akta kontroli str. 899-909) 

                                                      
56 2.3.1. Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, w ramach zadania 2.3. System ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności; 
   13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach zadania 13.1. Pomoc i integracja 

społeczna; 
  19.5.1. Wspieranie transportu przyjaznego środowisku, w ramach zadania 19.5. Wspieranie zrównoważonego 

rozwoju transportu; 
   20.1.1. Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej, w ramach zadania 20.1. 

System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej; 
   20.5.2. Nadzór sanitarny i działalności kontrolno-inspekcyjna, w ramach zadania 20.5. Profilaktyka, edukacja 

i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Tytuły badanych podzadań były spójne z – co najmniej – jednym celem zadań, 
w ramach których podzadania te były realizowane. Cele podzadań stanowiły 
uszczegółowienie co najmniej jednego celu zadań. 

Mierniki przyjęte dla określenia stopnia realizacji celów podzadań spełniały 
wymagania określone w punkcie 13 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej57, 
z wyjątkiem miernika podzadania 13.1.2., który nie odnosił się do tego na co miał 
wpływ dysponent części 85/18 i nie służył rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie 
efektywności i skuteczności realizacji planu w układzie zadaniowym. Warunków tych 
nie spełniał także obowiązujący w 2018 r. miernik podzadania 19.5.1. W związku 
z wnioskiem NIK po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r., miernik ten został 
zmieniony, co mogło nastąpić dopiero w 2019 r. 

W przypadku dwóch spośród sześciu mierników, przyjętych do oceny stopnia 
realizacji badanych podzadań, osiągnięto mniej korzystne niż planowano wartości 
mierników, jednak odchylenia od przewidywanych wartości nie przekraczały 10%. 
Analiza wydatków na realizację badanych podzadań oraz wartości osiągniętych 
mierników wskazują na stabilną efektywność realizacji podzadania 19.5.1. i 20.5.2., 
większą – niż w 2017 r. –  efektywność realizacji podzadania 20.1.1. oraz mniejszą – 
podzadania 13.1.2., z przyczyn niezależnych od dysponenta części (poprawa sytuacji 
materialnej osób i ich rodzin skutkująca mniejszą liczbą osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej przy nakładach na zbliżonym poziomie, co wynikało ze 
wzrostu wysokości świadczeń oraz wprowadzania nowych programów społecznych). 
W przypadku podzadania 2.3.1., wartość przyjętego miernika (średni czas dojazdu 
jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia) nie jest 
w bezpośredni sposób uzależniona od wydatków na jego realizację. 

Ocena stopnia realizacji zadań, finansowanych przez dysponenta części 85/18,  
dokonywana była przy opiniowaniu wniosków o zmiany w planie finansowym, podczas 
weryfikowania wniosków o przekazanie dotacji oraz o informacji o ich wykorzystaniu. 
Dane z budżetu zadaniowego podlegały analizie i wykorzystywane były do 
zarządzania środkami publicznymi. Obowiązki w tym zakresie Wojewoda zawarł 
w wytycznych dla kierowników jednostek i dyrektorów wydziałów PUW58. Wytyczne te 
realizowane były w 2018 r. Układ zadaniowy planu wydatków oraz roczne plany 
zewnętrznej działalności kontrolnej i kontroli wewnętrznych były podstawowymi 
dokumentami w zakresie planowania pracy w PUW. Nie sporządzano planu 
działalności Urzędu, a w związku z tym sprawozdania z jego wykonania.   

(dowód: akta kontroli str. 910-951, 954-965) 

W ramach szczegółowego badania wydatków dysponenta III stopnia zbadano także 
wydatki (cztery pozycje) poniesione w związku z realizacją programu Doposażenie 
w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do poprawy obsługi cudzoziemców dla 
pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, dofinansowanego ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku realizacji tego 
programu zostały osiągnięte zakładane rezultaty. 

(dowód: akta kontroli str. 952-953) 

                                                      
57  Dz. U. z 2017 r. poz. 1154 
58 Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 23/16 z dnia 5 lutego 2016 r. oraz nr 14/18 z dnia 6 lutego 2018 r. 

w sprawie Wytycznych określających obowiązki kierowników jednostek oraz dyrektorów wydziałów 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakresie budżetu zadaniowego 
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W wystąpieniu po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. NIK sformułowała 
dwa wnioski dotyczące budżetu zadaniowego. NIK wnosiła o podjęcie działań w celu 
zapewnienia: 
− definiowania celów podzadań, realizowanych w ramach budżetu zadaniowego, 

w sposób zapewniający ich spójność z celami zadań, określonymi przez 
dysponentów wiodących; 

− wyznaczania mierników podzadań, spełniających wymagania określone dla nich 
w obowiązujących przepisach. 

W związku z ww. wnioskami, Wojewoda wystąpił do Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Finansów z sugestią zmiany zapisów w rozporządzeniu w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej tak, aby uwzględnić nie tylko konieczność bezpośredniego 
oddziaływania dysponentów na miernik, lecz także wpływ organów państwa, w tym 
w zakresie wynikającym z przyjętych przepisów prawa. Wojewoda zwrócił także 
uwagę na konieczność takiego określenia celów zadań, aby istniała możliwość 
powiązania ich z celami podzadań realizowanych przez wojewodów.  

Pismem z dnia 8 października 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 
w przypadku gdy w ocenie dysponenta zachodzi konieczność aktualizacji, 
uzupełnienia lub zmiany ujednoliconych dotychczas celów i mierników w funkcjach 2, 
3, 9, 14, 19, 21, w szczególności w konsekwencji zmian prawnych lub zaleceń 
sformułowanych np. przez NIK, za dopuszczalne uznaje się dokonanie stosownych 
modyfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 934-943) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące miernika podzadania 13.1.2. Miernik ten nie spełniał 
wszystkich wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego 
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. 

Zgodnie z pkt 13 ppkt 4) załącznika nr 48 do tego rozporządzenia, mierniki wskazują 
stopień realizacji celu działalności państwa i powinny się odnosić do tego, na co 
dysponenci realizujący zadania publiczne mają wpływ. 

Zgodnie z pkt 13 ppkt 1) tego załącznika, mierniki służą rzetelnemu pomiarowi 
i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie 
zadaniowym. 

Za miernik podzadania 13.1.2 przyjęto liczbę osób objętych pomocą społeczną, a ta 
była niezależna od dysponenta.  Brak wpływu dysponenta na wartość tego miernika, 
a także sformułowanie go w taki sposób, że nie wskazywał on w jakim stopniu 
w wyniku realizacji podzadania został osiągnięty założony cel (przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej) 
powodował, że nie służył on pomiarowi efektywności lub skuteczności realizacji 
podzadania przez dysponenta. 

Pani Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW – 
w wyjaśnieniu przyczyn sformułowania miernika podzadania 13.1.2. w określony 
powyżej sposób podała, że: jest on kontynuowany od 2012 r., kiedy sformułowano go 
w Katalogu funkcji, zadań i podzadań dla urzędów wojewódzkich, przekazanym do 
stosowania przez wojewodów; jest adekwatny do założonego celu i związany 
z poziomem wydatków z budżetu Wojewody; poprzez przedstawienie liczby osób 
objętych pomocą społeczną służył pomiarowi skuteczności realizacji podzadania 
przez dysponenta; akty prawne wskazują beneficjentów pomocy społecznej oraz 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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formy wsparcia, a dysponent wykonując powierzone zadania posiada tym samym 
pośredni wpływ na liczbę osób objętych pomocą społeczną. 

 (dowód: akta kontroli str. 913-914, 921-932) 

W podanych powyżej wyjaśnieniach, przyjęcie miernika uzasadniono jego związkiem  
z poziomem wydatków Wojewody,  podczas gdy zgodnie z pkt 13 ppkt 4 załącznika 
nr 48 do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej nie dopuszcza się mierników 
ukazujących poziom lub dynamikę finansowania. Jak podano w wyjaśnieniach, to akty 
prawne wskazują beneficjentów oraz formy wsparcia, a zatem one decydują o liczbie 
osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej. Dysponent części budżetowej 
nie ma wpływu na liczbę osób, którym przysługują świadczenia. Do jego zadań 
należało przekazanie środków z budżetu państwa w celu sfinansowania wszystkich 
należnych świadczeń.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie, w 2018 r., wydatków  budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich ponoszonych przez kontrolowaną jednostkę. 

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wydatki zrealizowano 
w wysokościach mieszczących się w limitach określonych w planie finansowym. 
Środki publiczne wydatkowano w sposób racjonalny i celowy. Uzyskano zaplanowane 
efekty rzeczowe w zakresie, w jakim miał na nie wpływ dysponent części budżetowej.   

Ocenę pozytywną w zakresie wydatków uzasadniał także prowadzony nadzór 
i kontrola dysponenta nad realizacją zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym 
nad realizacją planów w układzie zadaniowym budżetu.  

Skala stwierdzonych nieprawidłowości nie dawała podstaw do obniżenia oceny 
w zakresie wydatków. 

 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych (za 2018 r.) łącznych 
sprawozdań dysponenta części 85/18: 
− 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-28UE),  

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

− 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). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

26 
 

Kontrolą objęto także sprawozdania dysponenta III stopnia, do sporządzenia których 
(spośród ww. sprawozdań) obowiązanych był PUW: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 
Programy, Rb-BZ1, Rb-N, Rb-Z. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części na podstawie 
sprawozdań jednostkowych podległych dysponentów. Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych PUW były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość sporządzonych sprawozdań. Wyżej wymienione 
sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 966-1111) 
 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę roczne sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych za IV 
kwartał 2018 r. Ocenę uzasadniają podane powyżej ustalenia kontroli w zakresie 
prawidłowości i terminowości sporządzania tych sprawozdań. 

 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi 
o zapewnienie: 

1. rzetelnej analizy zakresu niezbędnych prac i możliwości wykorzystania środków 
finansowych w roku budżetowym na planowane zadania inwestycyjne, w celu 
wyeliminowania przypadków niewykorzystania środków z rezerw na takie zadania;  

2. przestrzegania wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro; 

3. wzmocnienia mechanizmów kontroli zarządczej, w celu uniknięcia udzielania 
zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 
euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;  

4. wyznaczania każdego miernika podzadań w taki sposób, aby spełniał on 
wymagania określone w obowiązujących przepisach. 

 

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 Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. 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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 

 

 Rzeszów, dnia 18 kwietnia 2019 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy p. o. Dyrektora 
Wiesław Motyka 

Kazimierz Stodolak 
Doradca ekonomiczny 

 

/…/ 
                                 /…/ 

  
 
 

Roman Tadla 
Główny specjalista k. p. 

 

  
 

                                /…/  
  

Magdalena Grabowska 
Główny specjalista k. p. 

 

 

  

                                 /…/  

 

Agnieszka Suwała 
Główny specjalista k. p.  

 

  

                               /…/  

 

 

 
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


