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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie (34 WOG), 35-111 Rzeszów, 
ul. Krakowska 11B 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

Podstawa prawna 

Ppłk Jacek Biruś, Komendant 34 WOG (Komendant), od dnia 1 lutego 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura NIK w Rzeszowie 

Kontroler Wojciech Ostrowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LRZ/20/2019 
z dnia 15 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
34 WOG, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie 
podlegały w szczególności: 
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 

w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowanych,  
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania: 
− dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności oraz windykacji zaległości, 
- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów 

uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań. 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489 
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Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki. 

34 WOG utworzony został jako jednostka budżetowa, której zadaniem jest realizacja 
zabezpieczenia finansowego i logistycznego przydzielonych mu na zaopatrzenie 
jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Komendant jako kierownik 
jednostki budżetowej jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia 
(dział 752 Obrona Narodowa) podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych (dysponent drugiego stopnia). 

Dochody jednostki w roku 2018 zaplanowano w wysokości 244 tys. zł. Dochody 
uzyskane wynosiły 836,8 tys. zł i stanowiły one 0,0002% szacowanych dochodów 
budżetu państwa ogółem2 i 0,5% dochodów zrealizowanych w części 29 Obrona 
Narodowa3. Wydatki 34 WOG określono w planie po zmianach w wysokości 
424.240,5 tys. zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 424.240,5 tys. zł, co stanowiło 
0,1% szacowanych wydatków budżetu państwa ogółem4 oraz 1% wydatków 
wykonanych w części 29 Obrona Narodowa5 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykonanie planu finansowego 34 
WOG na 2018 r.  

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości: 
- dochody budżetowe zrealizowano w sposób prawidłowy, a przekroczenie planu 

dochodów jednostki wynikało z uzyskania dochodów niemożliwych do 
oszacowania na etapie ich planowania, 

- wydatki jednostki realizowane były z zachowaniem zasad racjonalnego 
i celowego dysponowania środkami publicznymi, legalnie, zgodnie z planem 
rzeczowym i finansowym, 

- w sposób prawidłowy i terminowy sporządzano roczne sprawozdania 
budżetowe. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe. 

Dochody 34 WOG w roku 2018 wyniosły 836,8 tys. zł i stanowiły 343% planu 
(244 tys. zł) oraz 135,4% dochodów wykonanych w roku 2017 (618 tys. zł). Dochody 
te zrealizowano w 4 rozdziałach: 75201 Wojska Lądowe (7,6 tys. zł), 75206 Wojska 

                                                      
2 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 wykonanie budżetu/Szacunek 2018. 

3 Dochody w części 29 Obrona Narodowa –  164.485,6 tys. zł według sprawozdania Rb-27 
Ministerstwa Obrony Narodowej 

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

5 Wydatki w części 29 Obrona Narodowa – 41.800.163,2 tys. zł według sprawozdania Rb-28 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 

6  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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Obrony Terytorialnej (0,2 tys. zł), 75220 Zabezpieczenie Wojsk (827,8 tys. zł) oraz 
75295 Pozostała działalność (1,2 tys. zł).  
Dochody w rozdziale 75220 Zabezpieczenie Wojsk (stanowiące 99% ogółu 
wykonanych wydatków) były wyższe od planowanych o 583,8 tys. zł (o 239%) oraz 
wyższe o 226,5 tys. zł (37,7%) od dochodów wykonanych w tym rozdziale w roku 
2017. Najwyższy udział w osiągniętych dochodach w tym rozdziale miały wpływy 
z nałożonych i wyegzekwowanych kar umownych w kwocie 576 tys. zł, wyższe 
o 536 tys. zł od planowanych (o 1.340%). Dochodów tych nie można było 
przewidzieć na etapie planowania budżetu jednostki. 
Analiza dochodów z kar umownych wykazała, iż nałożono je na łącznie 
39 podmiotów, a dotyczyły umów na dostawy, roboty i inne usługi. Dochody z dwóch 
najwyższych kar, w kwocie łącznej 377,7 tys. zł, stanowiły 45% ogółu dochodów 34 
WOG w roku 2018. 

(dowód: akta kontroli str. 4-7) 

Analiza 26 zapisów księgowych7 dotyczących dochodów budżetowych na kwotę 
609,5 tys. zł (72,8% uzyskanych dochodów ogółem) wykazała, iż: 
- dochody prawidłowo zakwalifikowano do kategorii dochodów przypisanych lub 

dochodów nieprzypisanych, 
- należności ewidencjonowano na właściwych kontach księgowych w zależności 

od przypadającego terminu płatności, 
- należności z tytułu dochodów budżetowych ustalane były terminowo 

i wymierzane w wysokości określonej w przepisach prawa, decyzji, umowie lub 
innym dokumencie określającym wysokość lub zasady ich ustalenia. 

(dowód: akta kontroli str.8-13) 

W roku 2018 dochody uzyskane przez 34 WOG były terminowo przekazywane na 
centralny rachunek budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str.14-79) 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 150,4 tys. zł, 
w tym zaległości netto 99,1 tys. zł. W porównaniu do roku 2017 należności te były 
wyższe o 67 tys. zł (o 80,3%), a zaległości o 27,1 tys. zł (o 37,6%). Na wzrost stanu 
należności, w tym zaległości, wpływ miało zaewidencjonowanie w drugiej połowie 
roku w § 095 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów należności 
z tytułu roszczenia spornego oraz noty obciążeniowej wystawionej przez syndyka 
masy upadłościowej, w kwocie łącznej 28,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.7, 80) 

Zaległości (należności z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2018 r., których 
termin płatności upłynął) stanowiły wyłącznie należności cywilnoprawne i dotyczyły 
głównie: nałożonych kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów 
(38,2 tys. zł, 38,5% zaległości ogółem) oraz ujawnionych szkód w mieniu 
(34,8 tys. zł, 35,1%). 

Analiza 40 zaległości budżetowych (na kwotę łączną 92,9 tys. zł)8 wykazała, 
iż 34 WOG każdorazowo występował na drogę sądową w celu wyegzekwowania 
należności. 

Analiza należności nierozliczonych na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wykazała 
należności, które powinny zostać spisane jako nieściągalne. 

(dowód: akta kontroli str. 81-86) 

                                                      
7 Doboru dokonano z zastosowaniem metody PPS (z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do 

wielkości), przy założeniu interwału losowania na poziomie 2%. 
8 z analizy wyłączono 3 zaległości powstałe w 2 półroczu roku 2018. 
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W roku 2018 żadne należności nie uległy przedawnieniu. 
(dowód: akta kontroli str.87) 

W roku 2018 Komendant, na podstawie przepisu art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych9, umorzył należność z tytułu szkody (nadpłata 
nagród dla żołnierzy NSR) w wysokości 1.133,68 zł. Umorzona kwota została w 
sposób prawidłowy ujęta w ewidencji księgowej. 
Ponadto w odniesieniu do 6 sprawców 3 szkód w mieniu, należności z tego tytułu 
(w kwocie łącznej 29.855,51 zł) rozłożone zostały na raty. 
Analiza powyższych spraw wykazała, iż podejmując decyzje o udzieleniu ulg 
każdorazowo ustalano stan faktyczny i wyjaśniono wszystkie okoliczności sprawy. 
Ulg udzielono zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi10 

(dowód: akta kontroli str.88-96) 

Monitorowanie terminów przedawnienia prowadzone było na bieżąco przez 
pracowników Pionu Głównego Księgowego, przy udziale radców prawnych 
jednostki, stosownie do postanowień wewnętrznej Procedury monitorowania 
i windykacji oraz umarzania, odraczania terminów i trybu rozkładania na raty spłat 
należności w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym. 

(dowód: akta kontroli str.97-112) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

Zrealizowane dochody przekazywane zostały terminowo na centralny rachunek 
budżetu państwa. Należności ewidencjonowano na właściwych kontach księgowych, 
prawidłowo udzielano ulg w spłacie należności. Prawidłowo i niezwłocznie 
podejmowano działania windykacyjne w odniesieniu do zaległych należności. 
Z uwagi na rodzaj realizowanych przez 34 WOG dochodów, niemożliwe było ich 
realne oszacowanie na etapie planowania budżetu jednostki. 

 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa. 

34 WOG w roku 2018 zrealizował wydatki w wysokości 424.240,5 tys. zł. Stanowiły 
one 107% wydatków określonych w planie finansowym według ustawy budżetowej 
oraz 100% wydatków według planu po zmianach. Wykonane wydatki były wyższe 
o 42.092,9 tys. zł (o 11%) od wydatków poniesionych w roku 2017. Wydatki 
realizowane były w działach: 752 Obrona Narodowa – 423.561,4 tys. zł (99,8% 
wydatków ogółem) i 851 Ochrona zdrowia – 679,1 tys. zł (0,2%). Największy udział 
w strukturze wydatków miały wydatki w rozdziale 75201 Wojska Lądowe i wynosiły 
one 217.628,9 tys. zł (51,3% wydatków ogółem). Wydatki realizowane były przez 
jednostkę zgodnie z planem finansowym po zmianach. We wszystkich działach 
i rozdziałach wykonano je w wysokości 100%.  

(dowód: akta kontroli str. 113-133) 

                                                      
9 Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm. 
10 Procedury monitorowania i windykacji oraz umarzania, odraczania terminów i tryb rozkładania na 

raty spłat należności w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym wydanie III obowiązujące od 
1 czerwca 2016 r. i wydanie IV obowiązujące od 1 września 2018 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W roku 2018 plan finansowy 34 WOG nie został zwiększony środkami z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa, jak również z rezerw celowych. 

(dowód: akta kontroli str.134-135) 

W roku 2018, w porównaniu do roku 2017, nie nastąpiła istotna zmiana struktury 
wydatków według grup ekonomicznych. Wydatki bieżące stanowiły 89,3% ogółu 
wydatków (w 2017 – 90,7%), natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 
10,7% (w 2017 – 9,1%). W roku 2018 nie realizowano wydatków majątkowych 
(w roku 2017 wydatki takie poniesiono w kwocie 697,8 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str.119) 

Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosły 45.269,4 tys. zł i były 
o 10.410,6 tys. zł wyższe (o 29,7%) od analogicznych wydatków w roku 2017. 
Wydatki te wykonano zgodnie z planem finansowym, w wysokości 100% kwoty 
planowanej.  
W roku 2018 wystąpił jeden przypadek niewypłacenia odprawy emerytalnej dla 
byłego pracownika WKU Sanok posiadającego status emeryta wojskowego, 
w kwocie 20.507,34 zł. Odmowę wypłaty świadczenia stanowiło polecenie Szefa 
Finansów Inspektoratu Sił Zbrojnych11, według którego, wobec rozbieżności 
interpretacyjnych dot. stosowania art. 921 Kodeksu Pracy, wszelkie wątpliwości w 
kwestii prawa pracownika – emeryta wojskowego do odprawy rozstrzygane były 
przez sąd pracy. Według stanu na dzień zakończenia niniejszej kontroli w powyższej 
sprawie toczyło się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Sanoku z powództwa 
ww. pracownika. 

(dowód: akta kontroli str.119, 136-147) 

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 378.971 tys. zł. Wydatki te były 
o 32.380,1 tys. zł (9,3%) wyższe od poniesionych w roku 2017. Wydatki te 
wykonano zgodnie z planem finansowym i rzeczowym, w wysokości 100% kwoty 
planowanej. 

(dowód: akta kontroli str.113-118, 141-155) 

W ramach budżetu zadaniowego 34 WOG realizował 3 zadania: 11.1 Utrzymanie 
i rozwój zdolności operacyjnej Sił Zbrojnych RP – zadanie priorytetowe, 
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog 
międzykulturowy oraz 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami 
i związkami wyznaniowymi. Mierniki realizacji zadań zostały osiągnięte. 
Na realizację zadania priorytetowego wydatkowano 421.959,6 tys. zł (99,5% ogółu 
wydatków). 

(dowód: akta kontroli str. 351-352) 

W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia osobowe/uposażenia 
pracowników/żołnierzy i funkcjonariuszy 34 WOG wyniosły 269.383,5 tys. zł 
i stanowiły 71% wydatków bieżących. Wydatki te były wyższe o 24.477,1 tys. zł 
(10%) od poniesionych w roku 2017. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 
2018 wynosiło 4.390,23 zł i wzrosło w stosunku do roku 2017 o 101,63 zł (2,4%). 
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w roku 2018 wyniosły 509,3 tys. zł i były 
wyższe od poniesionych w roku 2017 o 83,8 tys. zł. (19,7%). Wydatki na 
wynagrodzenia/uposażenia zrealizowano zgodnie z planem finansowym – na 
poziomie 100% kwot planowanych.  
Przeciętna liczba zatrudnionych – w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – wynosiła 
5.113,31 i była większa w stosunku do roku 2017 o 354,45 osoby (7,4%). 
Zatrudnienie i jego zmiany w stosunku do roku 2017 w odniesieniu do statusu 
zatrudnienia kształtowało się następująco: 

                                                      
11 pismo Nr 32695/17 z 21 sierpnia 2017 r. 
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- żołnierze i funkcjonariusze – 4.301,56 (zwiększenie stanu o 331,43 osoby), 
- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 709,21 (wzrost 

o 24,02 osoby), 
- pracownicy korpusu służby cywilnej – 102,54 (zmniejszenie o 1 osobę). 
Wzrost zatrudnienia oraz wynagrodzeń w roku 2018 wynikał ze zwiększenia stanu 
osobowego żołnierzy oraz limitu zatrudnienia pracowników cywilnych 34 WOG 
w związku z tworzeniem 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także 
podwyżkami wynagrodzeń w roku 2018. 
W roku 2018 zadania na rzecz 34 WOG wykonywało łącznie 9 osób (w tym 
7 własnych), w roku 2017 – 10 osób (9 własnych pracowników). Osoby te 
wykonywały zadania na podstawie umów zlecenia, wydatki z tego tytułu poniesiono 
w roku 2018 w kwocie 88 tys. zł, natomiast w roku 2017 – 68,4 tys. zł. W odniesieniu 
do zatrudnienia tych osób nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 156-189) 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania 34 WOG wynosiły 
23.785 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania te 
były wyższe o 1.669,2 tys. zł (7,5%) od zobowiązań na koniec 2017 r. i dotyczyły 
głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i dodatkowego 
uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla 
funkcjonariuszy – 19.536,5 tys. zł (82,1% zobowiązań ogółem). Wykazane 
w sprawozdaniu Rb-28 zobowiązania były zgodne z ewidencją księgową. 

(dowód: akta kontroli str. 190-198, 397-347) 

Analizą objęto realizację wydatków 34 WOG w wysokości łącznej 38.363,9 tys. zł, 
stanowiącą 9% ogółu wydatków jednostki oraz 50% wydatków pozapłacowych. 
Wylosowano 171 zapisów na kwotę 27.992,1 tys. zł oraz dokonano doboru 
celowego 45 zapisów na kwotę 10.371,8 tys. zł.  
Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów na koncie 130, 
wygenerowanych z systemu finansowo-księgowego, dotyczących wydatków nie 
mniejszych niż 500 zł. Próba została wylosowana metodą monetarną MUS. 

W wyniku analizy ustalono, iż wydatków dokonano zgodnie z planem finansowym 
i rzeczowym, realizacja wydatków była zgodna z zasadami gospodarowania 
środkami publicznymi – wydatków dokonywano w sposób celowy, oszczędny 
i efektywny. 

(dowód: akta kontroli str. 199-223) 

W badanej próbie wydatki w wysokości 35.908 tys. zł poniesiono po udzieleniu 
zamówień publicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyłączenia 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12, 
stosowania „procedury uproszczonej” oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 199-206) 

Analizą objęto 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
- Dostawa energii cieplnej do kompleksów wojskowych w rejonie działania 34 

WOG (zamówienie z wolnej ręki, kwota zamówienia 3.260 tys. zł, kwota 
wydatków w roku 2018 – 1.368,5 tys. zł), 

- Remont budynku Nr 19 – ul. Lwowska 5 (przetarg nieograniczony, kwota 
zamówienia 2.112 tys. zł, kwota wydatków w roku 2018 – 998,7 tys. zł) 

- Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji wdrożenie monitoringu 
szkodników zgodnego z systemem HACCP oraz usuwanie gniazd szerszeni 
i os, wykonanie i montaż siatek w oknach oraz wymiany świetlówek na nowe 
w lampach owadobójczych w obiektach wojskowych znajdujących się w rejonie 

                                                      
12 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. (upzp) 



 

9 
 

działania 34 WOG (zamówienie udzielone z wyłączeniem przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro, kwota 
zamówienia 25 tys. zł, wydatek w 2018 r. – 11,1 tys. zł). 

W powyższych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
stosowania upzp. 

(dowód: akta kontroli str. 224-249) 

W 34 WOG, stosownie do postanowień art. 13a upzp, sporządzono plan zamówień 
publicznych na rok 2018 oraz roczne sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. 
zamówieniach (art. 98 upzp). 

(dowód: akta kontroli str. 250-264) 

Po 18 października 2018 r. w jednostce wszczęto postępowanie o wartości 
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 upzp – Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą w celu 
świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym – z garnizonu 
Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów  - w postępowaniach tym 
przestrzegany był obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 265-272) 

 

 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich. 

W roku 2018 34 WOG nie realizował wydatków z budżetu środków europejskich. 
(dowód: akta kontroli str. 273-274) 

 

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 wydatków. 

34 WOG realizował wydatki zgodnie z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wydatki zrealizowano 
zgodnie z planem finansowym i rzeczowym jednostki. Środki publiczne 
wydatkowano w sposób racjonalny i celowy. Prawidłowo stosowano procedury 
zamówień publicznych określone w upzp. 

 

3. Sprawozdania.  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez 34 WOG sprawozdań 
jednostkowych za rok 2018: 
− 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 wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− 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).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki 
(dysponent trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 275-381) 

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe. Ocenę pozytywną uzasadniają powyższe 
ustalenia dotyczące prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdań. 

VI. 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 jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. 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. 

 

Rzeszów, dnia 29  marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Wiesław Motyka Wojciech Ostrowski 

Główny specjalista k.p. 

/…/ /…/ 
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