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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
Kontrolowana 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie1 
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Hinc, Wojewoda Zachodniopomorski2, od 5.03.2018 r. Wcześniej, 
od 7.09.2016 r. do 22.01.2018 r. stanowisko Wojewody zajmował Krzysztof Kozłowski. 

(dowód: akta kontroli str. 9-12) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura NIK w Szczecinie. 

Kontrolerzy 1. Bogusław Wójcik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/6/2019 z 3.01.2019 r., 

2. Anna Dejk-Chojnacka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/5/2019 z 3.01.2019 r.,  

3. Artur Matejko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/24/2019 z 14.01.2019 r., 

4. Katarzyna Kozłowska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/11/2019 z 7.01.2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-8) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych 
przez dysponenta części budżetowej 85/32–województwo zachodniopomorskie. 
Ocenie podlegały w szczególności: 
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 

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

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

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań,  
- nadzór i kontrola sprawowane przez wojewodę w trybie art. 175 ustawy 

o finansach publicznych4 (dalej: ufp), w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w części 85/32–województwo zachodniopomorskie. 

                                                      
1 Dalej: ZUW lub Urząd.  
2 Dalej: Wojewoda. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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Ponadto celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego ZUW  
na 2018 r. pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie 
podlegały w szczególności: 
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 

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

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

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
- wykonanie 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 i budżetu środków 

europejskich, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych, 
- kontrola prawidłowości dokonanych blokad, 
- kontrola przestrzegania ustalonych dla części 85/32 limitów wydatków, w tym 

limitów środków na wynagrodzenia, 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 

sporządzania sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki 
finansowane w ramach części 85/32. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/32–województwo 
zachodniopomorskie wykorzystano również wyniki kontroli wykorzystania dotacji 
przez kontrolowanych beneficjentów. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Funkcję dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie pełni 
Wojewoda Zachodniopomorski. Odpowiada on m.in. za wykonywanie polityki Rady 
Ministrów w województwie zachodniopomorskim, kieruje rządową administracją 
zespoloną, a także jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego5. Jako dysponent części budżetowej odpowiada za prawidłową 
realizację zadań w zakresie planowania, przekazywania środków finansowych na 
rachunki bankowe dysponentów II i III stopnia, udzielania dotacji oraz kontroli 

                                                      
5 Dalej: jst. 
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wykorzystania środków budżetowych. Sprawuje również nadzór i kontrolę nad 
efektywnością i skutecznością realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym. 

W 2018 r. w części tej funkcjonowały 53 jednostki budżetowe, w tym dwóch 
dysponentów II stopnia (Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 
i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie6) oraz 51 dysponentów 
III stopnia, w tym ZUW.  

W 2018 r. w części 85/32 dochody wyniosły 136 823,3 tys. zł, co stanowiło 126,5% 
planu oraz 0,04% dochodów budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa 
zrealizowano w wysokości 2 599 738,3 tys. zł7, co stanowiło 97,8% planu po 
zmianach oraz 0,7% wydatków budżetu państwa. Natomiast wydatki budżetu 
środków europejskich zrealizowano w kwocie 10 148 tys. zł, co  stanowiło 99,7% 
planu po zmianach oraz 0,01% wydatków budżetu środków europejskich. 

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., oprócz ZUW, 
skontrolowano Urząd Gminy w Darłowie oraz Urząd Gminy w Postominie. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykonanie budżetu państwa 
w 2018 r. w części 85/32-województwo zachodniopomorskie. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że Wojewoda 
prawidłowo podejmował działania windykacyjne i egzekucyjne oraz monitorował 
przebieg prowadzonych postępowań egzekucyjnych i odwoławczych. Należności 
wymierzane były w wysokości określonej w przepisach prawa, decyzjach lub 
umowach.  

W wyniku kontroli 47,1% zrealizowanych wydatków budżetu państwa stwierdzono, 
że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi określonych w ufp i aktach wykonawczych (z wyjątkiem wydatków na  
dostosowanie infrastruktury Urzędu do przechowywania akt osobowych tych osób). 
W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele i efekty rzeczowe określone  
w układzie zadaniowym wydatków.  

Badanie wykorzystania środków z sześciu rezerw celowych wykazało, że zostały 
one wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Środki z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa wykorzystano w 99,3%. W badaniu wydatków na wybrane dotacje (44,9% 
ogółu wydatków na dotacje) nie stwierdzono nieprawidłowości. Dotacje 
przekazywane były w terminach i kwotach umożliwiających osiągnięcie przez jst 
zakładanych celów. Część niewykorzystanych środków zaplanowanych na wydatki 
została zablokowana. Dysponent części prawidłowo zrealizował wydatki 
niewygasające z upływem 2017 r. Do wydatków niewygasających z końcem 2018 r. 
niezasadnie zakwalifikowano środki w kwocie 203,6 tys. zł (5,1% ogółu tych 
wydatków), które mogły być zrealizowane w 2018 r. 

NIK pozytywnie zaopiniowała sporządzone sprawozdania budżetowe i w zakresie 
operacji finansowych. Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta 
części 85/32 na podstawie sprawozdań jednostkowych. Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach ZUW były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Należności w łącznej wysokości 1 127,1 tys. zł, wykazane w jednostkowym 

                                                      
6 Dalej: WSSE. 
7 W tym wydatki niewygasające z upływem 2018 roku. 
8 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się 
ocenę w formie opisowej. 
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sprawozdaniu Rb-27 Urzędu, były zgodne z ewidencją księgową, ale nie oddawały 
rzeczywistego stanu należności pozostałych do zapłaty. Ujmowano w nich 
nieściągalne należności po zlikwidowanym Funduszu Skarbu Państwa. Przyjęte 
mechanizmy kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne i nie wyeliminowały 
błędów dotyczących sporządzenia łącznego sprawozdania Rb-BZ1 oraz 
zakwalifikowania w sprawozdaniu jednostkowym Rb-N Urzędu należności 
podmiotów wykreślonych z KRS do należności wymagalnych.  

W 2018 r. Wojewoda, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę 
nad wykonaniem budżetu części 85/32. 

Ujawnione w toku kontroli NIK nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na 
realizację budżetu w tej części. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane dochody wyniosły 136 823,3 tys. zł i były wyższe o 26,5% od kwoty 
ujętej w ustawie budżetowej na rok 20189. Wyższa realizacja wynikała głównie 
z: większej liczby kontroli, badań i ocen laboratoryjnych materiału siewnego; zwrotu 
kosztów za przeprowadzenie kontroli producentów żywności (w związku z dużą 
liczbą stwierdzonych nieprawidłowości); nieplanowanych wpływów z tytułu 
odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 
(Świnoujście, Stargard); wyższych dochodów uzyskanych z gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa; wyższych wpływów za wydawane zezwolenia 
na prowadzenie aptek i punktów aptecznych, wpisy do rejestru podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą oraz z tytułu odpłatności za świadczone usługi 
w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia; 
zwrotów niewykorzystanych przez jst dotacji celowych oraz wypłaconych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych. W porównaniu do 
2017 r. wykonane dochody były wyższe o 8%. 

(dowód: akta kontroli str. 13-23, 900, 906-907) 

Szczegółowe badanie 35 dowodów księgowych (o łącznej wartości 440,9 tys. zł, co 
stanowiło 3,5% kwoty dochodów w wysokości 12 517,9 tys. zł zrealizowanych przez 
ZUW), wykazało, że należności wymierzane były w wysokości i terminach 
określonych w przepisach prawa, decyzjach lub umowach, za wyjątkiem jednej 
faktury z tytułu najmu. 

(dowód: akta kontroli str. 33-67) 

Anna Kolek, Dyrektor Generalna Urzędu10 wyjaśniła: faktura dotycząca płatności 
przez P(…) s.c. odnosząca się do wydzierżawienia nieruchomości została 
wystawiona 30.01.2018 r. z 14-dniowym terminem płatności, ze względu 
na przeprowadzaną w styczniu waloryzację należności. Tym samym ZUW uniknął 
konieczności podwójnej wysyłki – najpierw faktury głównej, a później faktury korekty. 

(dowód: akta kontroli str. 1991-1992) 

Na koniec 2018 r. w części 85/32 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty 
w kwocie 838 077,1 tys. zł. Dotyczyły one głównie wypłaconych świadczeń w ramach 
funduszu alimentacyjnego, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych oraz nieterminowych płatności z tytułu 
wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa. 
Zaległości według stanu na 31.12.2018 r. wyniosły 831 298,5 tys. zł i były wyższe 

                                                      
9 Ustawa budżetowa z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291); dalej: ustawa budżetowa. 
10 Dalej: Dyrektor Generalna Urzędu. 

Opis stanu 

faktycznego 
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o 5,1% od zaległości na koniec 2017 r. Wzrost wynikał m.in. z: nieterminowego 
regulowania przez dłużników grzywien w celu przymuszenia (trudności 
w egzekwowaniu należności za nieszczepienie dzieci, z uwagi na możliwości 
odwoławcze), nieregulowania obligatoryjnych płatności, wzrostu liczby 
wystawionych decyzji dotyczących kar i grzywien nałożonych przez inspekcję 
sanitarną, dochodzonych w trybie postępowań egzekucyjnych, wyegzekwowania od 
dłużników alimentacyjnych kwot znacznie niższych od wypłaconych z budżetu 
państwa świadczeń osobom uprawnionym. 

(dowód: akta kontroli str. 26-29, 901-909) 

Badanie 20 wybranych pozycji należności wymagalnych ZUW (z tytułów innych niż 
mandaty karne kredytowane), zaewidencjonowanych w pięciu działach klasyfikacji 
budżetowej11 na sumę 1 493,5 tys. zł (36,6% należności przypisanych w 2018 r.), 
nie wykazało nieprawidłowości w zakresie podejmowania działań windykacyjnych 
i egzekucyjnych oraz bieżącego monitorowania stanu trwających postępowań 
egzekucyjnych i odwoławczych. 

(dowód: akta kontroli str. 68-158) 

W celu zmniejszenia kwoty zaległości, w tym w ramach sprawowanego nadzoru 
przez dysponenta części 85/32, m.in. wszczynano postępowania egzekucyjne, 
wystawiano wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze, zgłaszano wierzytelności 
do masy upadłości, monitorowano stan rozrachunków z tytułu dochodów 
budżetowych, a także występowano na drogę postępowania sądowego.  

(dowód: akta kontroli str. 103-158) 

W księgach rachunkowych ZUW na koncie 221-Należności z tytułu dochodów 
budżetowych, pozostawały zaewidencjonowane należności nieściągalne w łącznej 
wysokości 1 778,6 tys. zł, w tym kary i grzywny od osób prawnych i fizycznych na 
kwotę 651,5 tys. zł (nałożone przez nadzór budowlany)12 oraz należności przejęte 
30.04.2012 r.13 od Delegatury Ministra Skarbu Państwa po zlikwidowanym Funduszu 
Skarbu Państwa na kwotę 1 127,1 tys. zł.14 

 (dowód: akta kontroli str. 912-914, 2205-2209, 2267-2271) 

W ewidencji księgowej prowadzonej na koncie 221 (dział 750, rozdział 75011-
Urzędy wojewódzkie, § 0690-Wpływy z różnych opłat) ujmowano ponadto 
należności z tytułu kosztów wydalenia cudzoziemców z terenu Rzeczypospolitej 
Polskiej, które stały się wymagalnymi w latach 2008-2010. Na dzień 31.12.2017 r.  
i 31.12.2018 r. kwota należności z tego tytułu wynosiła ogółem 271 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 2237-2241) 

Wojewoda wyjaśnił m.in., że zwrócono się o opinię prawną, co do możliwości 
umorzenia ww. należności w związku z ich przedawnieniem. Wskazano w niej,  
że działania (…) należy podejmować ostrożnie, mając na względzie możliwość 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych”. Każdy przypadek winien zostać 
również rozpatrzony indywidualnie, z uwzględnieniem wysokości zobowiązania oraz 
ewentualnych kosztów prowadzenia egzekucji poza granicami Polski. Podjęto 
działania w celu ustalenia organu właściwego do prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego. Ponadto sprawdzane jest w Systemie POBYT, czy po wydaniu 
decyzji dotyczącej pokrycia kosztów wydalenia, osoby zobowiązane ponownie 

                                                      
11 Tj.: 710-Działalność usługowa, 750-Administracja publiczna, 851-Ochrona zdrowia, 852-Pomoc społeczna,  
921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. 
12 Należności publicznoprawne zaewidencjonowane w rozdziale 71015-Nadzór budowlany. 
13 Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 459). 
14 Należności cywilnoprawne zaewidencjonowane w rozdziale 75087-Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji. 
Należności te zostały wykazane w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27 Urzędu, o czym szerzej mowa w części V.3 
Sprawozdawczość. 
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ubiegały się o wydanie zezwolenia na pobyt oraz ich aktualny status. 
Po zakończeniu weryfikacji planowane jest uzyskanie stanowiska Ministra 
Finansów, co do dalszego trybu postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 901, 910) 

Małgorzata Neumann, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
wyjaśniła, że 26.02.2019 r. wystąpiła o opinię prawną celem doprecyzowania organu 
właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz prowadzona jest 
analiza wyodrębnionych akt spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 2001-2011) 

Łączna kwota należności umorzonych przez Wojewodę w 2018 r. wyniosła 
14 275,2 tys. zł, z czego 14 165,3 tys. zł (99,2%) dotyczyło mandatów karnych15, 
a 109,9 tys. zł (0,8%) opłat legalizacyjnych, grzywien w celu przymuszenia oraz 
jednej kary budowlanej. Główną przesłanką do spisania należności było ich 
przedawnienie po upływie trzech lat (mandaty karne), bądź trudna sytuacja 
materialna wnioskodawcy (pozostałe należności). 

(dowód: akta kontroli str. 159-166) 

Wojewoda ustalił procedury umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych. Analiza 9 (z 12) decyzji administracyjnych16 w sprawie udzielonych ulg 
wykazała, że postępowania prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

(dowód: akta kontroli str. 164-165, 167-187) 

Zrealizowany został wniosek z kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. 
(P/18/001), dotyczący wystawiania faktur za najem miejsca na wieży budynku ZUW 
z zachowaniem terminów określonych w umowach najmu,. 

(dowód: akta kontroli str. 40-41) 

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. Dysponent części prawidłowo 
podejmował działania windykacyjne i egzekucyjne oraz monitorował przebieg 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych i odwoławczych. Należności wymierzane 
były w wysokości określonej w przepisach prawa, decyzjach lub umowach. 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 85/32 zostały zrealizowane w 2018 r. w kwocie 
2 599 738,3 tys. zł, co stanowiło 97,8% planu po zmianach. W trakcie roku 
budżetowego plan wydatków został zwiększony łącznie o 393 805,1 tys. zł,  
w tym o środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa na kwotę  
390 696,1 tys. zł, z rezerwy ogólnej w kwocie 1 236  tys. zł oraz z przeniesienia 
kwoty 1 873 tys. zł z części 29-Obrona narodowa. W porównaniu do roku 2017, 
wykonane wydatki były wyższe o 9 417,3 tys. zł (tj. o 0,4%) i były związane głównie 
z dofinansowaniem zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a także Rządowym Programem na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej (o 28 371 tys. zł więcej niż w 2017 r.) oraz wyposażeniem szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (15 484 tys. zł).  
W 2018 r. wydatkowano ponadto 7 621 tys. zł na uzupełnienie wydatków 

                                                      
15 Odpis przedawnionych należności z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych. 
16 Bez rozstrzygnięć odmownych oraz ulg dotyczących mandatów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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związanych z realizacją zadań przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej17 i komendy powiatowe/miejskie państwowej straży pożarnej18 oraz 
6 638,8 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, ratowników 
medycznych, pracowników medycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(sfinansowano za okres od stycznia do czerwca 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 388-403, 411, 899, 903-906, 2684-2745) 

Największe wydatki (1 488 667,1 tys. zł, tj. 57,3% ogółu wydatków) poniesiono 
w dziale 855-Rodzina. Zostały one przeznaczone głównie na realizację: świadczeń 
wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego; opłacanie składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty 
obsługi tych zadań. W działach: 010-Rolnictwo i łowiectwo wydatki wyniosły 
127 004 tys. zł (4,9%), 600-Transport i łączność 149 852 tys. zł (5,8%),  
750-Administracja publiczna 63 845,6 tys. zł (2,5%), 754-Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 155 528,3 tys. zł (6%), 801-Oświata i wychowanie 
81 361,8 tys. zł (3,1%), 851-Ochrona zdrowia 196 728,1 tys. zł (7,6%), 852-Pomoc 
społeczna 230 116,7 tys. zł (8,9%). 

(dowód: akta kontroli str. 388-403, 2684-2745) 

Ze środków pochodzących z rezerw celowych wykorzystano 370 231,6 tys. zł, 
tj. 94,8%. Największe kwoty niewykorzystanych rezerw dotyczyły poz. 2519 – 
2 907,4 tys. zł, poz. 1220 – 2 738,9 tys. zł, poz. 7721 – 2 064,5 tys. zł, poz. 5822 – 
2 033,1 tys. zł. Przyczynami niewykorzystania tych środków były: mniejsza niż 
zakładano liczba wniosków o przyznanie zasiłku stałego (w przypadku poz. 25); 
mniejsza liczba badań, spowodowana spadkiem liczby gospodarstw, pogłowia 
zwierząt, mniejszym zapotrzebowaniem na badania w związku z uznaniem Polski za 
urzędowo wolną od enzootycznej białaczki bydła (poz. 12); mniejsza liczba dzieci, 
którym przysługiwało świadczenie lub dodatek wychowawczy oraz wydanie decyzji 
odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego (poz. 77); trudności jst 
z przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
oraz opóźnienia w budowie żłobków (poz. 58).  

(dowód: akta kontroli str. 413-422, 744-745) 

Szczegółowym badaniem objęto wszystkie zmiany zwiększające plan wydatków 
budżetu państwa w części 85/32 środkami z sześciu pozycji rezerw celowych (423, 
2624, 3325, 5226, 7027 i 77) na łączną kwotę 167 539,7 tys. zł (tj. 42,9% kwot 

                                                      
17 Dalej: KW PSP. 
18 Dalej: PSP. 
19 Poz. 25 - Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę 16 067,1 tys. zł.  
20 Poz. 12 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania 
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego 
i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań 
Inspekcji Weterynaryjnej; zwiększenie o kwotę 10 066,9 tys. zł. 
21 Poz. 77 - Środki na realizacje ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizacje dodatku 
wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie i wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej; zwiększenie o kwotę 31 851,8 tys. zł. 
22 Poz. 58 - Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; zwiększenie o kwotę 7 217,4 tys. zł. 
23 Poz. 4 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej 
Wisły; zwiększenie o kwotę 2 308 tys. zł. 
24 Poz. 26 - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem 
szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 
realizację programu rządowego „Aktywna tablica”; zwiększenie o kwotę 33 154,2 tys. zł. 
25 Poz. 33 - Środki na realizacje programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego na 
podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem art. 10 tej ustawy; zwiększenie o kwotę 
1 969,7 tys. zł. 
26 Poz. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego; zwiększenie o kwotę 53 738,3 tys. zł. 
27 Poz. 70 – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019; zwiększenie o kwotę 
44.517,7 tys. zł. 
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zwiększających plan tymi środkami) oraz środkami z rezerwy ogólnej w wysokości 
1 236 tys. zł (100%). Wnioskowanie o środki z rezerw wynikało z faktycznych 
potrzeb i było celowe. W całości, zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystano środki 
z rezerwy celowej poz. 4, w pozostałych pięciu przypadkach wykorzystano od 67,5% 
(poz. 33) do 99,6% (poz. 52) otrzymanych kwot. Niższe od zakładanego 
wykorzystanie w poz. 33 wynikało z: rezygnacji uczestników z pobytu 
w środowiskowych domach samopomocy lub ich długotrwałej choroby (kwota 
niewykorzystana 88,7 tys. zł); rezygnacji dwóch gmin z realizacji zadania 
dotyczącego utworzenia mieszkań chronionych (na łączną kwotę 421 tys. zł), 
z czego w jednym przypadku z powodu niewykonania projektu budowlanego przez 
wykonawcę, w drugim z uwagi na brak możliwości organizacyjnych gminy 
przystąpienia do zadania w ramach programu „Za życiem” (priorytetową inwestycją 
była realizacja do końca grudnia 2018 r. zadania w ramach programu „Maluch+”); 
w jednym przypadku gmina zrezygnowała z części zadania (na kwotę 130 tys. zł), 
ponieważ z porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadania zrezygnował 
w listopadzie 2018 r. partner projektu.  

Środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa decyzją Ministra Finansów 
z 30.11.2018 r. otrzymała WSSE na zakup spektrometru ICP-MS (cała kwota 
833 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu w sprawie wydatków niewygasających 
z upływem 2018 r.28) oraz chronomatografu jonowego (cała kwota 403 tys. zł została 
wydatkowana w 2018 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 413-422, 436-462, 465-470, 477-480, 633-638, 680, 709-
710, 729, 744-745) 

W badanym okresie Wojewoda, korzystając z uprawnienia określonego w art. 177 ufp, 
wydał jedną decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków budżetowych 
w budżecie środków krajowych na kwotę 10 432 tys. zł29. Uzasadnieniem do 
podjęcia decyzji był nadmiar posiadanych środków wynikający: ze zmniejszenia 
liczby bezrobotnych; zmiany wysokości zasiłku okresowego od 1.10.2018 r., 
poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin i w związku z tym przekroczenia kryterium 
dochodowego, uruchamiania programów aktywizujących bezrobotnych; 
ze zmniejszenia liczby uprawnionych do otrzymywania świadczenia wychowawczego, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, mniejszej liczby 
wniosków o środki na ww. zadania, w tym w ramach programu „Dobry start”, niż 
planowały jst. Decyzja została podjęta w ciągu jednego dnia od wpływu wniosku 
wydziału merytorycznego ZUW. Pismo o dokonanej blokadzie zostało przekazane 
do Ministerstwa Finansów w ciągu 4 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 426-435) 

W 2018 r. w części 85/32 wydatki realizowano w pięciu grupach ekonomicznych, 
z czego 87,8% stanowiły „dotacje i subwencje” (w 2017 r. było to 89,5%), 7,8% „wydatki 
bieżące jednostek budżetowych” (w 2017 r. – 7,4%). Pozostałe 4,4% (w 2017 r. było to 
3,1%) stanowiły łącznie „wydatki majątkowe”, wydatki na „współfinansowanie projektów 
z udziałem środków Unii Europejskiej”30 oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. 

(dowód: akta kontroli str. 388-403, 424) 

                                                      
28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 
nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. poz. 2346). 
29 Z tego w rozdziale: 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1 500 tys. zł, 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 932 tys. zł, 85501-Świadczenie wychowawcze - 4 500 tys. zł, 85502-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego - 1 500 tys. zł. 
30 Dalej: środki UE. 
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Wydatki na dotacje wyniosły ogółem 2 375 052,2 tys. zł (tj. 97,8% planu po 
zmianach), w tym: 
- 2 279 140,4 tys. zł w grupie ekonomicznej „dotacje i subwencje” 

(2 251 111 tys. zł na dotacje celowe; 25 789,5 tys. zł na dotacje uzdrowiskowe; 
1 285,5 tys. zł na dotacje podmiotowe; 727,3 tys. zł na rekompensaty 
utraconych dochodów; 227,1 tys. zł na dotacje na realizację zadań bieżących 
gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości 
przez budżet państwa w ramach programów rządowych); 

- 89 570,8 tys. zł w grupie ekonomicznej „wydatki majątkowe”; 
- 6 341 tys. zł w grupie ekonomicznej „współfinansowanie projektów z udziałem 

środków UE”. 
(dowód: akta kontroli str. 423) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków na wybrane dotacje w ośmiu 
działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1 066 306,2 tys. zł (tj. 44,9% ogółu 
wydatków na dotacje w części 85/32), w tym w dziale: 
a) 010-Rolnictwo i łowiectwo - dotacja przekazana Samorządowi Województwa 

Zachodniopomorskiego31 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 
ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania 
w ramach działania Pomoc Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 – wydatki wykonane w wysokości 4 928,5 tys. zł; 

b) 600-Transport i łączność – dotacje przekazane jst w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 44 130,2 tys. zł 
oraz dotacja przekazana Gminie Chojna na realizację zadania „Odbudowa drogi 
gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego 
nad Odrą w km 0+213-4+564” – 868 tys. zł; 

c) 750-Administracja publiczna – dotacja przekazana SWZ na zapewnienie 
funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 100 tys. zł; 

d) 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje przekazane 
powiatom na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje budowlane w komendach 
miejskich i powiatowych PSP – 8 972,8 tys. zł;  

e) 801-Oświata i wychowanie – dotacje przekazane jst na wychowanie 
przedszkolne – 53 539,6 tys. zł; 

f) 851-Ochrona zdrowia – dotacja przekazana jst na składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego – 31 109,4 tys. zł; 

g) 852-Pomoc społeczna – dotacje przekazane powiatom na finansowanie działalności 
ponadgminnych domów pomocy społecznej – 39 270 tys. zł; 

h) 855-Rodzina - dotacje przekazane jst na finansowanie świadczenia wychowawczego 
– 883 387,7 tys. zł tys. zł (bez wydatków majątkowych). 

(dowód: akta kontroli str. 471-476, 639-679, 704-708, 746-757, 763-769, 801-816) 

Dysponent części 85/32 przekazywał dotacje w terminie umożliwiającym realizację 
poszczególnych zadań. Zaplanowano je w kwotach wynikających z potrzeb jst. 
W umowach lub porozumieniach zawierano postanowienia o obowiązku rozliczenia 
dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków. Beneficjenci przedłożyli Wojewodzie 
rozliczenia z ich wykorzystania. W jednym przypadku (Gmina Miasto Stargard, 
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019), Wojewoda nie wydał decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu 
i termin, od którego należało naliczyć odsetki, mimo że termin zwrotu dotacji 
w kwocie 141 384 zł minął 9.03.2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 471-476, 639-679, 681-699, 704-718, 734-743, 746-816) 

                                                      
31 Dalej: SWZ. 
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Wojewoda wyjaśnił m.in.: Gmina 22.02.2019 r. poinformowana została o uznaniu 
kwalifikowalności części poniesionych wydatków i konieczności zwrotu dotacji 
pobranej w nadmiernej wysokości. Pismem z 4.03.2019 r. Gmina wystąpiła 
o ponowne przeanalizowanie możliwości zmniejszenia kwoty dotacji o wskazane 
przez nią koszty. Pismem z 7.03.2019 r. przekazane zostało Gminie wyjaśnienie 
przesłanek uznania kwalifikowalności części wydatków, wraz z prośbą o dokonanie 
niezwłocznej korekty dokumentów rozliczeniowych z wykorzystania dotacji. Z uwagi 
na brak zwrotu środków, 21.03.2019 r. Gmina została zawiadomiona o wszczęciu 
z urzędu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji określającej kwotę 
dotacji celowej przypadającej do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. 

(dowód: akta kontroli str. 700-703, 915, 918-919) 

Gmina Miasto Stargard 28.03.2019 r. dokonała zwrotu dotacji w kwocie 141 384 zł 
wraz z odsetkami w wysokości 2 231 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 922-923) 

Przeprowadzone przez NIK kontrole w zakresie wykorzystania przez Gminy Darłowo 
i Postomino dotacji na dofinansowanie zadań w ramach wychowania przedszkolnego 
oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019, wykazały nieprawidłowości polegające m.in. na: nieterminowym oraz 
nierzetelnym sporządzaniu miesięcznych informacji z realizacji zadania w zakresie 
przebudowy drogi gminnej (Gmina Postomino); nieprzekazywaniu Wojewodzie 
w miesięcznych sprawozdaniach informacji o problemach przy realizacji zadania oraz 
aneksach zawartych z wykonawcą przebudowy drogi gminnej (Gmina Darłowo). 
Nieprawidłowości nie miały wpływu na wykorzystanie dotacji z budżetu państwa 
i terminowe rozliczenie dotowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 2843-2864) 

Analiza NIK wykazała, że od 15 (z 31 jst, którym przyznano dofinansowanie 
w ramach ww. Programu), Wojewoda nie otrzymał (w 11 przypadkach), bądź 
otrzymał z opóźnieniem wynoszącym od ośmiu do 91 dni (w ośmiu) miesięczne 
informacje z realizacji zadania32. W żadnym z przypadków niewywiązania się 
jst z obowiązku składania informacji miesięcznych, Wojewoda nie skorzystał 
z uprawnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 6 umowy o dofinansowanie zadania, 
tj. nie wstrzymał wypłaty dotacji lub nie zażądał jej zwrotu. 

(dowód: akta kontroli str. 719-724) 

Barbara Wójcik, Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju 
Regionalnego ZUW wyjaśniła m.in.: w ramach realizacji Programu utrzymywany jest 
stały kontakt, również telefoniczny i mailowy z beneficjentami. (…) Nie wzywano 
do składania informacji miesięcznej beneficjentów, którzy zakończyli 
i udokumentowali protokołem odbioru realizację zadania przed zawarciem umowy 
o dofinansowanie. W takich przypadkach umowa określała ostateczny zakres 
zrealizowanych prac. W przypadku zawierania aneksów do umów, informacje 
przekazywane przez beneficjentów wykraczały poza zakres określony w formularzu 
informacji miesięcznej, precyzowały istotne dla realizacji zadania terminy, zakres 
rzeczowy oraz przyczyny wprowadzenia zmiany. (…) W ramach bieżących 
kontaktów, po upływie terminu do złożenia informacji miesięcznej, przypominano 
(najczęściej telefonicznie) o tym obowiązku. Beneficjenci, którzy w informacjach 
miesięcznych wskazywali zmianę planowanego terminu zakończenia realizacji 
inwestycji, a nie opisywali przyczyn zmiany ww. terminu, na etapie złożenia wniosku 
o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, przedkładali odpowiednie 

                                                      
32 Według § 2 ust. 3 pkt 10 umowy o dofinansowanie zadania, beneficjenci dotacji byli zobowiązani przekazywać 
miesięczne informacje Wojewodzie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, za okres od dnia zawarcia umowy do 
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego jej złożenie. 
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dokumenty. Dokumentami tymi w szczególności są dokumenty budowy, tj. protokoły 
konieczności, które zawierają istotne informacje co do terminu realizacji zadania, 
zakresu rzeczowego oraz przyczyn wprowadzenia zgłaszanych zmian. Wyjaśniła 
ponadto: W żadnym z przypadków niezłożenie, bądź nieterminowe ich przekazanie 
nie zakłóciło prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. (…) Niedopełnienie 
obowiązku terminowego złożenia informacji miesięcznej nie było uchybieniem na 
tyle istotnym, aby rodzić dotkliwe dla beneficjentów konsekwencje.  

(dowód: akta kontroli str. 725-728) 

W latach 2016-2018 do ZUW wpłynęło pięć pozwów, siedem zawezwań do próby 
ugodowej oraz dwa wezwania do zapłaty. Dziewięć jst domagało się należnych 
dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych za lata 2005-2016 na łączną kwotę 9 930,3 tys. zł. Kwota sporna wynosiła 
od 81,4 tys. zł (Gmina Szczecinek) do 2 726 tys. zł (Miasto Szczecin). Nieprawomocnym 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie do zapłaty orzeczono 99,2 tys. zł (w tym 
koszty procesu) na rzecz SWZ z tytułu realizacji zadań w rozdziałach 85211-
Świadczenie wychowawcze oraz 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego33. W wyniku złożonego odwołania Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie uchylił wyrok, a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. 
Do 4.04.2019 r. w żadnym z pozostałych przypadków nie zawarto ugody.  

(dowód: akta kontroli str. 463) 

Spośród pięciu decyzji wydanych w 2018 r. w sprawie zwrotu dotacji na łączną 
kwotę 254,1 tys. zł, pobranych w nadmiernej wysokości, pobranych nienależnie, 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych w terminie, 
do końca 2018 r. dokonano zwrotu kwoty 241,7 tys. zł (wraz z odsetkami 
w wysokości 13,3 tys. zł) stanowiącej sumę kwot podlegających zwrotowi, 
określonych w czterech decyzjach. W jednym przypadku trwało postępowanie 
odwoławcze (decyzja na kwotę 40 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 464) 

Zrealizowane w 2018 r. w części 85/32 wydatki majątkowe wyniosły 108 286,6 tys. zł34 
(tj. 96,2% planu po zmianach). W trakcie roku dokonywane były zmiany w planie 
wydatków majątkowych, w tym na podstawie art. 171 ust. 3 i 4 ufp. W przypadku 
zwiększeń lub zmniejszeń na kwoty większe niż 100 tys. zł, uzyskano wymagane 
zgody Ministra Finansów.  

(dowód: akta kontroli str. 924-927, 932-947) 

Pierwotnie planowane wydatki ZUW (dysponenta III stopnia) na kwotę 49 357 tys. zł 
w trakcie 2018 r. zostały zwiększone do 57 023,1 tys. zł. W 2018 r. zrealizowano 
wydatki w wysokości 55 900,8 tys. zł (tj. 98% planu). Były one o 6 690,2 tys. zł 
(13,6%) wyższe niż w 2017 r., głównie z powodu: finansowania od 2018 r. kosztów 
związanych z wyposażeniem i utrzymaniem wojewódzkich magazynów 
przeciwpowodziowych (2 706 tys. zł); realizacji zadań przejętych od SWZ, 
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze 
świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (1 802 tys. zł); zwiększenia 
limitu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) o 21 etatów (1 055 tys. zł); utworzenia 
mobilnego stanowiska operacyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (770 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 404-410) 

                                                      
33 Rozdziały uchylone od 1.01.2017 r. 
34 Włącznie z kwotami wydatków zaliczonych do grupy „Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE”, które 
w 2018 r. wyniosły 2 270,9 tys. zł.  
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Do planu wydatków majątkowych Urzędu na kwotę 1 674 tys. zł, obejmującego 
realizację pięciu zadań, w trakcie roku wprowadzono 18 kolejnych zadań na kwotę 
ogółem 5 605,6 tys. zł. W wyniku dokonanych zmniejszeń/zwiększeń (w tym 
dotyczących 18 nowych zadań), plan po zmianach wynosił 6 486,2 tys. zł. 
Wykonane wydatki majątkowe ZUW wyniosły 5 986,8 tys. zł. Nie zrealizowano 
jednego zadania polegającego na rekonstrukcji polichromii w Urzędzie (na kwotę 
30 tys. zł), ze względu na przeniesienie środków na inne zadanie. Inwestycję 
polegającą na utworzeniu Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w ZUW 
o wartości 126 tys. zł, zrealizowano w 23% ze względu na brak akceptacji wybranego 
wariantu konstrukcji dachowej przez konserwatora zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 425, 928-947) 

Zrealizowane w 2018 r. w części 85/32 wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób 
fizycznych wyniosły 1 667,7 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach oraz 97,5% 
wydatków zrealizowanych w 2017 r. Największe kwoty stanowiły wydatki osobowe 
niezaliczane do wynagrodzeń (25,1%), stypendia dla uczniów (28,7%), zasądzone 
renty (20,4%). Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 202 774,4 tys. zł, 
tj. 98,3% planu po zmianach oraz 106,2% wydatków zrealizowanych w 2017 r. 
Największe kwotowo pozycje stanowiły wynagrodzenia - 121 085 tys. zł (59,9%), 
zakup materiałów i wyposażenia - 11 353,4 tys. zł (5,6%) oraz zakup usług 
pozostałych - 11 877,9 tys. zł (5,9%). 

(dowód: akta kontroli str. 382-385, 424) 

Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 6 554,6 tys. zł, tj. o 5,7%. (ze 115 364 tys. zł 
w 2017 r. do 121 918,6 tys. zł w 2018 r.)35. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w 2018 r. w części 35/32 wyniosło 4 701 zł i w porównaniu do 2017 r. było 
wyższe o 194,4 zł (4,3%)36. Największy kwotowy wzrost przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (przy niezmienionym poziomie zatrudnienia) o 2 194,4 zł (39,8%), 
wystąpił w statusie zatrudnienia „3” w rozdziale 75081-System powiadamiania 
ratunkowego. Według danych zawartych w miesięcznych i rocznym sprawozdaniach 
Rb-28 z wykonania planu wydatków zarówno na koniec 2018 r., jak i w jego trakcie 
nie dochodziło do przekroczeń planu wydatków na wynagrodzenia. Zrealizowane 
wydatki na wynagrodzenia stanowiły 99,9% planu po zmianach. Wynagrodzenia 
bezosobowe w 2018 r. wyniosły 14 855 tys. zł i były ogółem o 925,1 tys. zł (5,9%) 
niższe niż w 2017 r. Największe wartościowo zmniejszenia nastąpiły w rozdziałach 
01034-Powiatowe inspektoraty (o 890,3 tys. zł) i 01022-Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt (…) (o 112,5 tys. zł), natomiast największe zwiększenia 
w rozdziałach 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (o 43,3 tys. zł) 
i 85515-Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń 
rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (o 30,3 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 364-365, 382-385, 1937-1939) 

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w części 85/32 w 2018 r. 
wyniosło 2 161 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. (2 133) było wyższe 
o 28 osób, z tego w statusie zatrudnienia „1” o pięć osób oraz w statusie „3” 
o 23 osoby. Stan zatrudnienia w statusach „2” i „10” pozostawał bez zmian i wynosił 
odpowiednio: dwie i 57 osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 1937-1939) 

                                                      
35 W statusach zatrudnienia: „1”- Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – o 2 577,5 tys. zł, „3”- 
Członkowie korpusu służby cywilnej – o 3 817,7 tys. zł oraz „10”- Żołnierze i funkcjonariusze – o 175,9 tys. zł. 
36 Odpowiednio w statusie: „1” o 199,2 zł; „3” o 187,3 zł i „10” o 257,2 zł. W statusie „2”- Osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe- nastąpił spadek wynagrodzenia o 687,5 zł. 
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Małgorzata Gabryelska, Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu 
w ZUW37, jako przyczynę wzrostu stanu zatrudnienia oraz wynagrodzeń w 2018 r. 
w porównaniu do 2017 r. wskazała przyznanie: 1) w ustawie budżetowej nowych 
23 etatów w ZUW (dział 855), w związku z realizacją od 1.01.2018 r. zadań 
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze 
świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego; 2) dodatkowych etatów 
w ZUW (rozdział 75011), w celu wzmocnienia nadzoru nad zadaniami z zakresu 
administracji rządowej, w tym w zakresie programu Rodzina 500+; 3) dodatkowych 
etatów w: Kuratorium Oświaty w Szczecinie (rozdział 8013638), Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków (rozdział 9212139), Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdział 0103240), w celu wzmocnienia realizacji 
ustawowych zadań. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w głównej mierze był 
wynikiem ujęcia w budżecie na 2018 r. skutków decyzji wydanych w 2017 r. 
o zwiększeniu wynagrodzeń41, ujęcia w rozdziale 7541042 zwiększonych wydatków 
na nowe zadania oraz wzmocnienie kadrowe funkcjonariuszy PSP; zwiększeń 
z rezerw celowych43.  

(dowód: akta kontroli str. 1998-2000) 

W 2018 r. zadania na rzecz ZUW w innej formie niż umowa o pracę (umowa zlecenie) 
wykonywało ogółem 136 osób, w tym pięciu pracowników ZUW. Wydatki w łącznej 
wysokości 671 tys. zł dotyczyły głównie: umów zawartych z konsultantami 
wojewódzkimi w ochronie zdrowia i Naczelnymi Lekarzami Uzdrowisk oraz powołań 
na członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
i Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 
oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców.  

(dowód: akta kontroli str. 373-376) 

Wydatki w łącznej kwocie 182,9 tys. zł, poniesione w 2018 r. na działalność 
konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, zostały ujęte w dziale 750, 
rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie, zamiast w dziale 851-Ochrona zdrowia, 
w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego (w części 85/32-województwo 
zachodniopomorskie). 

(dowód: akta kontroli str. 373-376) 

Wojewoda wyjaśnił m.in.: Od 2019 r. mając na uwadze wnioski po kontroli w kwestii 
wykorzystywania naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym, 
przeprowadzonej przez NIK, środki na realizację zadań w powyższym zakresie 

                                                      
37 Dalej: WFiB. 
38 80136-Kuratoria oświaty. 
39 92121-Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków. 
40 01032-Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
41 Przede wszystkim w rozdziale 50001-Inspekcja Handlowa - cztery etaty w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 
Handlowej) i rozdziale 90014-Inspekcja Ochrony Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku 
z realizacją nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych 
i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 1340, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych (Dz. U. poz. 1178). 
42 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. 
43 W poz. 20 na sfinansowanie w 2018 r. dodatków (wraz z pochodnymi) dla trzech urzędników służby cywilnej 
mianowanych z dniem 1.12.2017 r., zatrudnionych w ZUW; poz. 34 i 77 na uzupełnienie środków przeznaczonych na 
finansowanie realizacji przez wojewodę zachodniopomorskiego zadań w zakresie pełnienia funkcji instytucji właściwej 
i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczenia rodzinnego i wychowawczego, realizowanych w związku 
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego; poz. 44 i 73 na sfinansowanie skutków podwyżek w 2017 r. dla 
pracowników medycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej; poz. 73 na sfinansowanie dodatków za pracę w porze 
nocnej oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (wraz z pochodnymi) członków korpusu służby 
cywilnej; poz. 73 na sfinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1532, ze zm.). 
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zabezpieczono w planie finansowym w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195-
Pozostała działalność. 

(dowód: akta kontroli str. 899, 906) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w ZUW na jednego pełnozatrudnionego 
w 2018 r. wyniosło 4 426 zł i w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 164 zł. Według 
danych zawartych w miesięcznych i rocznym sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu 
wydatków zarówno na koniec 2018 r. jak i w jego trakcie nie dochodziło do przekroczeń 
planu wydatków na wynagrodzenia. Wydatki na wynagrodzenia ZUW wyniosły 
30 568 tys. zł i stanowiły 96% planu po zmianach oraz 108,5% wydatków 
zrealizowanych w 2018 r. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2018 r. wyniosły 
753,2 tys. zł i w odniesieniu do 2017 r. wzrosły o 61,1 tys. zł (tj. 7,3%)44. 

(dowód: akta kontroli str. 371, 386-387, 1940-1941) 

Przeciętne zatrudnienie w ZUW, wg stanu na koniec 2018 r. wyniosło 575 osób 
i w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. (550) było wyższe o 25 osób, tj. o 4,5%. 
Wzrost zatrudnienia odnotowano w statusie „1” o jedną osobę oraz w statusie „3” o 24 
osoby. W statusie „2” zatrudnienie pozostało bez zmian i wynosiło dwie osoby.  

(dowód: akta kontroli str. 1940-1941) 

W części 85/32 zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 11 205,6 tys. zł (w całości 
dotyczyły wydatków bieżących) i były wyższe niż kwota zobowiązań na koniec 2017 r. 
o 8,2% (o 794,1 tys. zł). Największy udział w nich (9 564 tys. zł, tj. 85,4%) stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od 
wynagrodzeń (§§404-412), które w porównaniu do 2017 r. wzrosły o 5,9% 
(o 534,2 tys. zł).  W pozostałych wydatkach bieżących kwota zobowiązań była 
o 259,9 tys. zł wyższa (tj. o 18,8%) niż na koniec roku poprzedniego, Na koniec 2018 r. 
w części 85/32 wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 0,6 tys. zł, które 
dotyczyły niepodjętych świadczeń społecznych45. 

(dowód: akta kontroli str. 128-132) 

Zastępca Dyrektora WFiB wyjaśniła m.in., że wzrost poziomu zobowiązań na koniec 
2018 r. (w stosunku do roku poprzedniego) wynikał głównie z wyższego limitu wydatków 
na wynagrodzenia w ustawie budżetowej na 2018 r. oraz ze zwiększeń wydatków 
z rezerw celowych budżetu państwa. Największy wzrost pozostałych zobowiązań 
dotyczył: rozdziału 75421–Zarządzanie kryzysowe, § 4210–Zakup materiałów 
i wyposażenia (wzrost o 204,1 tys. zł z tytułu faktury za zapory przeciwpowodziowe); 
rozdziału 60031–Przejścia graniczne, §§: 4260–Zakup energii (wzrost o 36,4 tys. zł), 
4300–Zakup usług pozostałych (wzrost o 34,7 tys. zł), 4400–Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wzrost o 30,1 tys. zł), z tytułu 
opłat za energię elektryczną, media, czynsz, opłaty administracyjne i inne usługi dla 
przejść granicznych. Zobowiązania te dotyczyły faktur za 2018 r., otrzymanych w roku 
2019 z terminem płatności do końca I kwartału 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1987, 1989-1990) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 7 920,7 tys. zł, 
tj. 14,3% wydatków ZUW. Doboru próby dokonano na podstawie wygenerowanych 
z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających 
pozapłacowym wydatkom budżetowym dysponenta III stopnia. Próba została 
wylosowana metodą monetarną (MUS46) spośród 3 090 zapisów księgowych o łącznej 
wartości 17 997,9 tys. zł. Badaniem objęto 163 zapisy księgowe na kwotę ogółem 

                                                      
44 W 2017 r. – 701,9 tys. zł. 
45 W tym w Mieście Białogard 0,2 tys. zł oraz Gminie Trzcińsko-Zdrój 0,4 tys. zł. 
46 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
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7 920,7 tys. zł47, w tym w grupie wydatków majątkowych 34 zapisy na kwotę 
5 263 tys. zł, w grupie wydatków bieżących 129 zapisów na kwotę 2 657,7 tys. zł.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. 
Składniki majątku o wartości nabycia ogółem 1 792 978 zł wprowadzono do 
ewidencji środków trwałych oraz potwierdzono przyjęcie do użytkowania 31.12.2018 r. 
mimo, że były one niekompletne i nie mogły realizować przypisanych im funkcji, tj.: 
przyczepy z samozasysającą pompą zarejestrowano 9.01.2019 r., przyczepy 
z agregatami prądotwórczymi oraz przyczepy do przewozu łodzi - 10.01.2019 r., 
samochód osobowy „M” - 3.01.2019 r., samochód ciężarowy „P” - 22.01.2019 r. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 uor, środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe 
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 
niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym48, dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdów samochodowych lub 
przyczep wymaga ich zarejestrowania. 

Monika Kołodziej, Dyrektor Biura Logistyki i Zamówień Publicznych wyjaśniła m.in.: 
nie istniała fizyczna możliwość dokonania rejestracji pojazdów w grudniu 2018 roku, 
ze względu na kolejkę oczekiwania.  

 (dowód: akta kontroli str. 1138-1159, 1164-1181, 1214-1227, 1252-1259, 1272-
1276, 1282-1286, 1295) 

W badanej próbie wydatków w łącznej kwocie 7 920,7 tys. zł (tj. 14,3% kwoty 
wydatków ZUW) poddanej ocenie w zakresie prawidłowości wyboru trybów udzielania 
zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych49, nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 1308-1323) 

W 2018 r. z zastosowaniem przepisów pzp udzielono 14 zamówień publicznych 
na łączną kwotę 5 842,7 tys. zł brutto (4 763 tys. netto) oraz dwóch zamówień na 
usługi społeczne o wartości ogółem 1 462,5 tys. zł brutto (1 392,7 tys. netto) 
z uwzględnieniem przepisów art. 138o ust. 2-4 pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 1301-1306) 

Szczegółowym badaniem objęto trzy postępowania o udzielenie zamówień, z tego 
dwa przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (na dostawę pomp 
powodziowych o wartości 687 624 zł brutto50 i wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania I pn. Utworzenie 
Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie51 o wartości 274 044 zł brutto oraz dla zadania 
II pn. Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem 
specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli 
państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie52 

                                                      
47 Próbę do badania wyznaczono ze zbioru dowodów księgowych będących fakturami lub dokumentami równoważnymi 
fakturom i stanowiących podstawę płatności w 2018 r. oraz odpowiadających tym dokumentom zapisów księgowych. 
W celu wyznaczenia tego zbioru dokonano analizy, przedstawionych do kontroli w formie elektronicznej, wszystkich 
pozycji operacji księgowych wykazanych w okresie od 1.01 do 31.12.2018 r. (wg daty księgowania) na kontach zespołu 
130. Spośród ww. pozycji operacji wyeliminowano zapisy dotyczące: wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych - ze 
względu na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 500 zł) oraz zapisów 
objętych badaniem celowym. 
48 Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm. 
49 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: pzp. 
50 W tym: część I o wartości 647 472 zł brutto oraz część II o wartości 40 152 zł brutto. 
51 Dalej: zadanie I. 
52 Dalej: zadanie II. 
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o wartości 106 702 zł brutto) oraz jedno na podstawie art. 4 pkt 8 pzp - na 
Wykonanie montażu ścianek wydzielających część rampy oraz przebudowę 
pomieszczeń budynku nr 10 H w Lubieszynie o wartości 150 678 zł brutto (w którym 
nie stwierdzono nieprawidłowości). Ustalenia niniejszej kontroli potwierdzają 
wykonanie wniosku sformułowanego w wyniku kontroli P/18/001, dotyczącego 
stosowania wymaganych kryteriów oceny ofert przy zamówieniach na dostawę 
samochodów. 

(dowód: akta kontroli str. 1145-1146, 1307, 1336, 1347-1350, 1427-1431) 

W postępowaniu na dostawę pomp powodziowych, pomimo obowiązku 
wynikającego z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, Zamawiający nie poprawił w ofercie 
wykonawcy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej 
istotnych zmian w treści oferty. Dyrektor Generalna Urzędu wyjaśniła, m.in., że: 
Komisja nie wnioskowała o dokonanie poprawienia w ofercie jako innej omyłki 
polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści 
oferty, ponieważ czynność tę w okolicznościach całego postępowania uznała za 
zbyteczną i niemającą wpływu na wynik postępowania.  

(dowód: akta kontroli str. 1347-1370, 1378, 1386-1389, 1401-1402, 1415, 1442, 
1446-1448) 

Po udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania I, dokonano 
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegającej na 
wydłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

Na warunkach określonych w SIWZ i za wynagrodzeniem 274 044 zł53 zawarto 
umowę (nr 7/L/2018 z 18.01.2018 r.), z terminem wykonania do 17.07.2018 r. 
W dniu 16.07.2018 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o wydłużenie terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia do 19.10.2018 r., powołując się na okoliczności, 
których – w jego ocenie - strony kontraktu nie mogły przewidzieć, tj. trwającymi do 
11.06.2018 r. uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Następnie aneksem 
z 18.07.2018 r. wydłużono termin realizacji zamówienia do 19.10.2018 r. (tj. o 94 
dni). Pomimo wprowadzonych zmian, zadanie zostało wykonane z opóźnieniem 
wynoszącym 21 dni, za co Zamawiający naliczył kary umowne (w wysokości 14 847 zł). 

Zamawiający wymagał w SIWZ, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatora zabytków i prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca zobowiązany był do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt 
wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym konserwatora zabytków. Termin 
wykonania zamówienia stanowił jedno z kryteriów oceny ofert.  

(dowód: akta kontroli str. 1495-1496, 1522-1529, 1544, 1671-1673, 1675-1713, 
1715-1743, 1758-1759, 1761-1805, 1836-1846) 

Dyrektor Generalna Urzędu wyjaśniła m.in.: w przypadku określonym w art. 144 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie ma obowiązku przewidywania w SIWZ lub w ogłoszeniu 
o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Zamawiający mógł dokonać 
zmiany umowy na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp, pomimo, iż zmiana 
taka nie została przewidziana w treści umowy lub w SIWZ. Jeżeli konieczność 
zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz jeżeli wartość zmiany nie 
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wyjaśniła 
ponadto: Kwestia oceny przełożenia sformułowania „dochowanie należytej 

                                                      
53 W tym: 235 668 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 38 376 zł za sprawowanie nadzoru 
autorskiego. 
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staranności” na stan faktyczny, jest kwestią uznaniową. Nadto kwestią uznaniową 
jest również ocena, czy była to zmiana istotna, czy też nie miała takiego charakteru 
w trybie art. 144 ust. 1e Pzp. Stan faktyczny przedstawiony także we wniosku firmy 
(...) z 16.07.2018 r. potwierdza, iż zamawiający dochował należytej staranności, 
tj. sporządził wstępną koncepcję zadaszenia, uzyskując wstępną akceptację 
Miejskiego Konserwatora Zabytków (mail z 15.03.2018 r.). Natomiast 16.04.2018 r. 
Miejski Konserwator Zabytków zakwestionował co do zasady fakt realizacji projektu 
i wskazał na odstąpienie od niego. Sytuacja ta spowodowała konieczność zmiany 
projektu, następnie konieczność uzyskania ponownej akceptacji tak zamawiającego 
jak i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Była to okoliczność, której zamawiający 
nie mógł przewidzieć, gdyż pozostawał w przekonaniu, że Miejski Konserwator 
Zabytków- wnosząc uwagi do pierwotnej wersji zadaszenia, nie będzie negował 
zasadności projektu. Zamawiający nie mógł przewidzieć, przy dołożeniu nawet 
najwyższej staranności zmiany stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków, co 
rzutowało na zakres i sposób projektowania i opóźniło tym samym przygotowanie 
dokumentacji projektowej. Zamawiający przychylił się do wniosku Projektanta 
o wydłużenie terminu wykonania umowy do 19.10.2018 r. aneksem z 18.07.2018 r., 
w którym jednoznacznie wskazano, że „brak możliwości realizacji umowy w terminie 
nie leży po stronie Projektanta ani Zamawiającego, a jest wynikiem zmiennego 
stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków. Doprowadziło ono do konieczności 
zweryfikowania założeń, jakie muszą być uwzględnione w procesie projektowania, 
co było przyczyną niezależną od żadnej ze stron związanych z Umową i niemożliwą 
do przewidzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 1442-1443, 1448-1449, 1476-1492, 1835) 

Po udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania II, w sposób niezgodny 
z przepisami pzp dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę.  

(dowód: akta kontroli str. 1442-1445, 1451-1453, 1476-1492, 1495-1498, 1450-

1451, 1522-1529, 1544, 1564-1635, 1991, 1994-1997) 

W części 85/32 wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 r. w łącznej 
kwocie 595,9 tys. zł, z tego dotyczące: KW PSP (347 tys. zł przeznaczone na zakup 
sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją 
zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego) oraz Powiatu 
Choszczeńskiego (248,9 tys. zł na remont dachu w Pałacu Myśliwskim). W terminie 
określonym w art. 181 ust. 2 ufp (tj. do 31.03.2018 r.) wydatkowano środki w łącznej 
kwocie 591,5 tys. zł54. Niższe wykonanie wydatków o 4,4 tys. zł było efektem 
oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonej analizy rynku.  

(dowód: akta kontroli str. 1012-1021, 2616, 2756) 

Na wniosek Wojewody wydatki w łącznej kwocie 4 010,4 tys. zł zostały ujęte 
w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasły 
z upływem roku budżetowego, z tego: 276,4 tys. zł na uzupełnienie wydatków na 
gospodarkę nieruchomościami Powiatu Gryfińskiego; 1 085 tys. zł55 na wydatki 
związane z realizacją zadań przez KW PSP oraz komendy powiatowe/ miejskie PSP; 
1 464 tys. zł na budowę strażnicy JRG 1 Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie; 
352 tys. zł na wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem wojewódzkich 
magazynów przeciwpowodziowych; 833 tys. zł na zakupy inwestycyjne dla WSSE. 

                                                      
54 Z tego: przez KW PSP w kwocie 342,6 tys. zł oraz przez Powiat Choszczeński w kwocie 248,9 tys. zł. 
55 W tym: 260 tys. zł dla KW PSP na remont pomieszczeń komory dymowej, 200 tys. zł dla KW PSP na moduły 
platformy pływającej i kontenery osłonowe, 625 tys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Komendy Powiatowej PSP w Łobzie. 
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Jako przyczynę niezrealizowania ww. wydatków w 2018 r. wskazano: trudności 
z wyłonieniem wykonawców w ramach przeprowadzonych postępowań w sprawie 
udzielenia zamówień publicznych (cztery przypadki); brak możliwości dostarczenia 
i rozmieszczenia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego z uwagi na trwające 
w nim do końca grudnia 2018 r. prace remontowo–budowlane. Wnioski Wojewody 
przekazane Ministrowi Finansów o przeniesienie wydatków w kwocie 3 658,4 tys. zł 
do wykorzystania w 2019 r. spełniały warunki określone w art. 181 ufp. Wydatki na 
wykonanie ww. zadań zostały zrealizowane w łącznej kwocie 3 989,3 tys. zł 
(tj. 99,5% planu). Niższe wykonanie wydatków o 21,1 tys. zł było wynikiem 
oszczędności przetargowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1022-1091) 

W 2017 r. służby Wojewody przeprowadziły 182 kontrole w zakresie wykorzystania 
przez jst dotacji na łączną kwotę 290 303,7 tys. zł. Kontrole dotyczyły m.in.: 
Programu Rodzina 500+, Programu Wieloletniego SENIOR+, Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–
Rozwój, Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „Maluch”, rządowego Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-
2020, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, spraw obywatelskich, 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zapobiegania 
zakażeniom HIV i AIDS na terenie województwa zachodniopomorskiego, utrzymania i 
konserwacji cmentarzy wojennych, kwalifikacji wojskowej, wydawania orzeczeń 
o niepełnosprawności, zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych 
województwa zachodniopomorskiego. W wyniku kontroli sformułowano zalecenia 
dotyczące m.in.: obowiązku zwrotu dotacji na łączną kwotę 145,9 tys. zł, 
prawidłowego i terminowego rozliczania środków z dotacji oraz zwiększenia nadzoru 
nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej dotowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 948-960, 967-1011) 

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

1. Po udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla zadania II, dokonano zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, polegających na: 
1) istotnej modyfikacji zakresu świadczenia wykonawcy, 
2) wydłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 
mimo, że nie przewidziano takich zmian (zakresu, charakteru oraz warunków ich 
wprowadzenia) w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  

Po zawarciu umowy (nr 8/L/2018 z 18.01.2018 r.) o wartości 106 702,50 zł56 na 
wykonanie zadania II, Zamawiający dopuścił do zmiany wynikającego z kontraktu 
zakresu świadczenia Wykonawcy poprzez zaprojektowanie pomieszczeń 
o przeznaczeniu i charakterze innym niż określone SIWZ, co stanowiło naruszenie 
art. 144 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 140 ust. 1 pzp. 

Zgodnie z art. 140 ust. 1, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest 
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 
pzp zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany te przewidziano 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień 
umownych, które określają ich zakres, w szczególności charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian. Na podstawie art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. a) pzp, zmianę 

                                                      
56 W tym: 97 846,50 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 8 856 zł za sprawowanie nadzoru 
autorskiego. 
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postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli nie zmienia ogólnego 
charakteru umowy i wprowadza warunki, które, gdyby były postawione 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć w nim udział 
inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści. Ponadto z art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp 
wynika, że zmiany można wprowadzić, gdy zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość 
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na dostosowanie istniejącej infrastruktury wewnętrznej budynku Urzędu do bieżącego 
przechowywania akt osobowych (archiwum). W wyniku inwestycji pomieszczenia 
archiwalne powinny spełniać wszystkie wymogi do przechowywania akt  
(m.in. w zakresie wilgotności, temperatury, zabezpieczeń pożarowych) oraz zapewnić 
zgodną z przepisami pracę pracownikom archiwum. Przewidywane było wykonanie 
systemu przeciwpożarowego SAP, zawierającego czujniki ppoż i moduł centrali. 

W SIWZ Zamawiający przewidział możliwość zmiany (w formie aneksu) zakresu 
umowy przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp, w tym gdy wystąpią: konieczność 
uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem 
umowy lub konieczność zmiany wyniknie w trakcie uzyskania przez projektanta 
uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji, jak również nastąpi zmiana 
stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ 
na wykonanie przedmiotu umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1522-1529, 1544, 1597-1612, 1614-1630, 1632-1635) 

Wykonawca przyjął do wykonania przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ oraz treścią swojej oferty. Z naruszeniem obowiązku 
wynikającego z art. 29 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pzp, Zamawiający w trakcie 
realizacji kontraktu, negocjował z wybranym Wykonawcą zakres jego świadczenia 
i przekazywał informacje, nieznane pozostałym uczestnikom postępowania, istotnie 
wpływające na sporządzenie oferty. Wykonawca zaprojektował zmianę sposobu 
użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe i magazyny akt 
wraz z toaletą, zamiast zgodnie z wymaganiami SIWZ zaprojektować 
pomieszczenia archiwalne, spełniające standardy określone w § 5 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych57, w związku z § 6 pkt 5 
Instrukcji Archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia58. 
Modyfikacja zobowiązania Wykonawcy umożliwiła stronom m.in. odstąpienie od 
wymogów ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla archiwów. Wykonawca nie 
zaprojektował wymaganego SIWZ systemu przeciwpożarowego SAP59. Opisana 
zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy nie została wprowadzona w formie 
pisemnej, której pod rygorem nieważności wymagano § 20 ust. 8 w związku z ust. 5 
umowy nr 8/L/2018. 

(dowód: akta kontroli str. 1497-1498, 1565-1612, 1631-1635, 1847-1906) 

Zamawiający z naruszeniem art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 pzp wydłużył (aneksem 
z 29.06.2018 r.) termin wykonania przedmiotu zamówienia ze 120 do 190 dni, 
pomimo braku spełnienia przewidzianych SIWZ przesłanek umożliwiających 
dokonanie zmiany tego terminu. W SIWZ Zamawiający przewidział możliwość 
modyfikacji terminu wykonania umowy, gdy m.in. wystąpi konieczność zmiany 

                                                      
57 Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67; dalej: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 
58 Dalej: instrukcja archiwalna. 
59 Zawierającego czujniki ppoż i moduł centrali. 
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zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia 
wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy. 

Wykonawca realizujący zamówienie miał obowiązek pozyskać od właściwych 
organów (niewymagane na etapie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ): zgodę na 
odstępstwo od warunków technicznych i przepisów bhp oraz uzyskać decyzję 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Termin wykonania zamówienia stanowił 
jedno z kryteriów oceny ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 1497-1498, 1522-1529, 1544, 1587, 1564-1566, 1592-
1613, 1628-1629, 1932-1936) 

Odnośnie prowadzenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia 
negocjacji z wybranym Wykonawcą dotyczących zakresu jego świadczenia 
i przekazywania informacji nieznanych pozostałym uczestnikom postępowania, 
istotnie wpływających na sporządzenie oferty, Dyrektor Generalna Urzędu wyjaśniła 
m.in.: Zamawiający nie definiował i nie przedstawiał innych niż wskazanych w SIWZ 
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W SIWZ 
zostało wskazane, że: „…w wyniku inwestycji pomieszczenia archiwalne powinny 
spełniać wszystkie wymogi do przechowywania akt (m.in. w zakresie wilgotności, 
temperatury, zabezpieczeń pożarowych) oraz zapewnić zgodną z przepisami pracę 
dla pracowników…”; „…Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia 
i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje 
z Zamawiającym…”; „…dopuszcza się zastosowanie rozwiązań technicznych 
alternatywnych, uzgodnionych z zamawiającym, optymalnych ze względu na 
przeznaczenie pomieszczenia, tj. archiwum do przechowywania dokumentów…”; 
„…Wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, grzewczej, 
wodociągowej, sanitarnej, alarmowej, przeciwpożarowej, klimatyzacyjnej…”; 
„…Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć…”. Zapisy SIWZ były jednoznaczne i wyczerpująco opisujące 
oczekiwania zamawiającego. W związku z brakiem pytań ze strony wykonawców 
należy przyjąć, że tak samo zapisy te były rozumiane przez podmioty mogące 
ubiegać się o zamówienie. Podobnie wybrany Wykonawca nigdy nie kwestionował 
zakresu projektu do realizacji a jedynie konsultował i uzgadniał z Zamawiającym 
konkretne rozwiązania. Informacje odnośnie konieczności zaprojektowania 
pomieszczeń biurowych, toalety, magazynu akt i rozmiary rotomatów mieszczą się 
w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i stanowią 
odzwierciedlenie zapisów SIWZ, w szczególności prowadzenia konsultacji 
i uzgodnień z Zamawiającym. Nie sposób również przypisać tym informacjom 
istotności rozumianej zgodnie z pzp, a wręcz uzgodnienia te w oczywisty sposób 
wpisują się w przesłanki wykluczające określone w art. 144 ust. 1 pkt 6 oraz 144 ust. 
1e. Ponieważ jednak uzgodnienia te nie wiązały się ze zmianą ceny umowy 
podstawowej trudno w ogóle przypisywać im charakter zmian do zakresu 
przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1443, 1450-1451, 1476-1492, 1835) 

W sprawie braku zaprojektowania wymaganego SIWZ systemu sygnalizacji 
przeciwpożarowej (SAP) Dyrektor Generalna Urzędu wyjaśniła m.in.: w toku 
opracowywania dokumentacji i uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Projektantem 
ustalono, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej 
pomieszczenie, które uzyskałoby status „archiwum” musiałoby być zabezpieczone 
przed pożarem co najmniej przez system wykrywania ognia i dymu. Projektant – po 
uwzględnieniu rodzaju planowanych do przechowywania archiwaliów, a także 
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określeniu potencjalnych zagrożeń – wskazał, że należałoby zastosować system 
gaszenia gazem (w pomieszczeniu, w którym na stałe nie przebywają pracownicy). 
Przy zastosowaniu tego typu instalacji przeciwpożarowej niezbędnym staje się 
wygospodarowanie dodatkowej powierzchni na przechowywanie butli oraz 
dodatkowych instalacji. W przypadku, gdy Zamawiający zdecydowałby się na 
zaproponowane rozwiązanie należałoby uwzględnić w koszcie całkowitym inwestycji 
kwotę ok. 600 tys. zł. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej i bieżących potrzeb 
Zamawiający przyjął, że obecnie nie jest niezbędnym posiadanie pomieszczenia 
„archiwum” w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie magazyn akt bieżących. 
Dlatego też Zamawiający podjął decyzję, że obecna inwestycja będzie w jak 
najszerszym zakresie dostosowana do wymogów ustawowych stawianych 
pomieszczeniom archiwum (np. zastosowano drzwi odpowiedniej klasy odporności 
ogniowej), poza systemem przeciwpożarowym, który zostanie w przyszłości objęty 
osobną inwestycją. Projektant dostosował dokumentację w celu umożliwienia 
wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie spełniającym potrzeby 
Zamawiającego i jego możliwości finansowe w sposób zgodny z przepisami prawa, 
zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie przyjęte 
rozwiązania mają być kompatybilne z ewentualną przyszłą inwestycją rozszerzającą 
zakres ochrony przeciwpożarowej do najwyższych standardów przewidzianych 
przepisami. Zaprojektowany sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego w pełni 
uwzględnia obecne przeznaczenie pomieszczeń oraz daje możliwość rozwoju 
w przypadku zmiany charakteru pomieszczeń na stricte archiwalne. 

(dowód: akta kontroli str. 1991, 1994-1997) 

W sprawie dopuszczenia przez Zamawiającego do zmiany wynikającego z umowy 
zakresu świadczenia wykonawcy Dyrektor Generalna Urzędu wyjaśniła m.in.: 
Zamawiający nie zmieniał ani nie ustalał zakresu świadczenia po podpisaniu umowy 
z Wykonawcą. Zastosowane rozwiązania projektowe mieściły się w zakresie 
przewidzianym w SIWZ oraz są z nim zgodne. Zgodnie z SIWZ, obowiązkiem 
wykonawcy było przedstawianie propozycji rozwiązań i uzgadnianie ich 
z Zamawiającym. Nigdy natomiast nie negocjowano i nie zmieniano zakresu 
świadczenia. Pojęcie „pomieszczenia biurowe” mieści się we wskazanym w SIWZ 
zakresie: „zapewnić (w pomieszczeniu) zgodną z przepisami pracę dla pracowników”; 
- pojęcie „toaleta” mieście się we wskazanym w SIWZ zakresie: „wykonanie instalacji 
wodnej, …., sanitarnej”; - pojęcie „magazyn akt” mieści się we wskazanym w SIWZ 
zakresie: „pomieszczenie do przechowywania dokumentów”. Ponadto z planowanej 
do zagospodarowania powierzchni 175,5 m2 objętych przedmiotem projektu zostało 
175,5 m2. Wykonawca nie był zmuszany do żadnych modyfikacji zakresu zamówienia. 
Sam proponował rozwiązania wynikające z zakresu opisanego w postępowaniu tak, 
aby osiągnąć w maksymalnym stopniu cel określony w przetargu. Zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń była wynikiem tych rozwiązań i prowadziła do 
zaprojektowania powierzchni służącej przechowywaniu dokumentów oraz zgodnego 
z przepisami przebywania tam pracowników. 

Odnośnie zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy bez zachowania formy pisemnej 
Dyrektor Generalna Urzędu wyjaśniła: (...) na żadnym etapie projektowania nie 
wprowadzono zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy. 

W sprawie odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, którego zakres 
był niezgodny z umową, Dyrektor Generalna Urzędu wyjaśniła m.in.: dokumentacja 
odebrana od Wykonawcy odzwierciedla przedmiot zamówienia Projekt 
dostosowania infrastruktury budynku do bieżącego przechowywania akt osobowych 
wraz z zaprojektowaniem pomieszczeń archiwalnych, jest tożsamy znaczeniowo 
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z projektem zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia 
biurowe i magazyny akt.  

Odnośnie wydłużenia terminu umowy, Dyrektor Generalna Urzędu wyjaśniła: 
Zamawiający w § 20 ust. 4 pkt 1 umowy przewidział możliwość zmiany terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia. Jednym z warunków zmiany było „..mimo 
dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 
Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji 
pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy…” (§ 20 ust. 6 pkt 1 
umowy). W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień z Inspekcją 
Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Inspekcją Pracy oraz Urzędem Miasta 
Szczecin, na wniosek wykonawcy Zamawiający skorzystał z tego uprawnienia 
o czas niezbędny za uzyskanie uzgodnień. 

(dowód: akta kontroli str. 1443-1445, 1451-1453) 

Zdaniem NIK, zmiana zakresu przedmiotu umowy nie była spowodowana 
niemożliwą do przewidzenia sytuacją, lecz wprowadzeniem nowej koncepcji 
przedmiotu zamówienia.  

2. Na wniosek Wojewody Minister Finansów ujął w wykazie wydatków 
niewygasających z upływem 2018 r. m.in. 352 tys. zł na wydatki związane 
z wyposażeniem i utrzymaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych 
(dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421-
Zarządzanie kryzysowe, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia), w tym wydatki 
w wysokości 203 565 zł dotyczące dostawy zapór przeciwpowodziowych60, które 
mogły zostać zrealizowane w 2018 r. Powyższe uzasadniono brakiem możliwości 
dostarczenia i rozmieszczenia wyposażenia magazynu z uwagi na trwające w nim 
do końca grudnia 2018 r. prace remontowo–budowlane.  

(dowód: akta kontroli str. 1030-1038, 1064) 

Umowa z wykonawcą dostawy zapór przeciwpowodziowych została zawarta 
20.11.2018 r., z terminem wykonania do 20.12.2018 r., o czym Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego61 ZUW miał wiedzę, kierując do WFiB 
pismo z 3.12.2018 r.62 o ujęcie wydatków na to zadanie we wniosku do Ministra 
Finansów. Odbiór dostarczonych zapór został dokonany w wojewódzkim magazynie 
27.12.2018 r., mimo podnoszonego w uzasadnieniu wniosku braku możliwości 
dostarczenia i rozmieszczenia wyposażenia magazynu z uwagi na trwające w nim 
do końca grudnia 2018 r. prace remontowo–budowlane.  

(dowód: akta kontroli str. 1057-1060, 1067-1076) 

Zastępca Dyrektora WBiZK wyjaśnił: planowanie wydatkowania środków na 
utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego zaczęło się w połowie października. 
Okres na realizację zadania był bardzo krótki, co stwarzało realne niebezpieczeństwo 
niewydania wszystkich środków w 2018 r. Wszczęto kilkanaście postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego. W momencie zgłaszania środków do wydatków 
niewygasających (…) błędnie skalkulowano kwotę wydatków niewygasających (…). 
Została ona zawyżona o 203 565 zł i dotyczyła zakupu zapór przeciwpowodziowych. 
Kwota wydatków niewygasających winna zatem wynosić 148 435 zł (…). 

(dowód: akta kontroli str. 1092-1093) 
 
 

                                                      
60 Obejmująca ich transport, wyładunek do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego w Lubieszynie oraz 
udzielenie instruktażu dla 2-3 osób. 
61 Dalej: WBiZK. 
62 Wcześniejszy wniosek z 30.11.2018 r. anulowano.  
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2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2018 r. wydatki budżetu środków europejskich w części 85/32-województwo 
zachodniopomorskie zostały zrealizowane w kwocie 10 148,1 tys. zł (tj. 99,7% planu 
po zmianach), z czego 9 882,4 tys. zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu 
środków europejskich poz. 98-Finansowanie programów z budżetu środków 
europejskich. Badanie pięciu (z sześciu) ostatnich decyzji wprowadzających zmiany 
w planie budżetu środków europejskich wykazało, że wnioskowanie o środki 
z rezerw wynikało z faktycznych potrzeb i było celowe, a otrzymane środki 
budżetowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki zostały 
poniesione na dofinansowanie projektów w ramach: 

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, gdzie 
wydatkowano 9 882,4 tys. zł (100% planu po zmianach) na zakupy inwestycyjne 
realizowane przez KW PSP w ramach następujących projektów: 1) „Zwiększenie 
skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” – na kwotę 
5 444,9 tys. zł (zakup m.in. samochodów specjalnych i z podnośnikiem 
hydraulicznym, wyposażenia dydaktycznego do Ośrodka Szkolenia PSP 
w Bornem Sulinowie, agregatów przewoźnych, quadów, namiotów 
gospodarczych i z ogrzewaniem, pomp perystaltycznych); 2) „Usprawnienie 
systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I” – na kwotę 4 437,5 tys. zł 
(zakup autobusu do przewozu ratowników, samochodów ratowniczo-gaśniczych 
do gaszenia pożarów w trudnodostępnym terenie oraz ze zwiększonym 
potencjałem ratownictwa kolejowego, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego); 

 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2010, gdzie wydatkowano 
265,7 tys. zł (89,5% planu po zmianach) na zakup samochodów terenowych dla 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie; niepełne 
wykorzystanie środków wynikało z oszczędności przetargowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 817-819, 822-898) 

W 2018 r. ZUW (dysponent III stopnia) nie realizował wydatków w ramach budżetu 
środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 820)  

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Szczegółowe badanie pięciu podzadań63 w ramach pięciu funkcji państwa 
w układzie zadaniowym pod względem prawidłowości określenia celów i mierników 
realizacji podzadań oraz ich monitoringu wykazało, że w każdym przypadku mierniki 
odnosiły się do założonych celów i pozwalały ocenić skuteczność realizowanych 
zadań. W każdym przypadku mierniki zostały określone zgodnie z wymogami noty 
budżetowej64. Monitoring mierników prowadzony był systematycznie na podstawie 
rzetelnych źródeł danych (m.in. księgi rachunkowe, system informatyczny, 

                                                      
63 Tj. 2.3.3.W-Obrona cywilna, miernik nr 1 „Stosunek liczby przeprowadzonych treningów systemu wykrywania 
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania do liczby treningów zaplanowanych (w %; w szt./szt.)” oraz miernik 
nr 2 „Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej do liczby osób podlegających przeszkoleniu (w %; 
w os./os.)”; 13.1.2.W-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, miernik „Liczba osób objętych pomocą 
społeczną (w tys. os.)”; 19.5.1.W.-Wspieranie transportu przyjaznego środowisku, miernik „Przeciętne obniżenie 
kosztów przejazdu komunikacją publiczną [w %; w zł/zł]”; 20.1.3.W-Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, miernik „Liczba świadczeń polegających na opłaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (w tys. szt.)”; 20.5.1.W-Profilaktyka zdrowotna i promocja 
zdrowego trybu życia, miernik „Liczba działań podejmowanych w ramach programów (interwencji programowych) i akcji 
(interwencji nieprogramowych) o charakterze profilaktycznym w danym roku do liczby uczestników tych działań 
(w szt./os.). 
64 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154). 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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informacje komórek organizacyjnych właściwych dla realizacji działań objętych 
miernikami), poprzez wypełnianie rejestrów pomiaru mierników, z częstotliwością 
odpowiadającą dostępności danych, stanowiących podstawę ich wyliczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 2057-2073, 2804-2819, 2823-2838) 

W efekcie realizacji ww. podzadań, na które wydatkowano środki w wysokości: 
367,7 tys. zł - przeprowadzono 1 596 treningów systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego ostrzegania oraz przeszkolono 150 osób z zakresu obrony 
cywilnej; 217 824,9 tys. zł - wsparto 74 tys. osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 45 041,2 tys. zł - obniżono o 52% koszty przejazdu komunikacją 
publiczną; 41 748,9 tys. zł - udzielono 695 tys. świadczeń polegających na 
opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione; 2 856,1 tys. zł 
- podjęto 12 329 działań w ramach programów zdrowotnych (interwencji 
programowych) i akcji (interwencji nieprogramowych) o charakterze profilaktycznym, 
promujących zdrowy tryb życia, którymi objęto ogółem 1 146 009 uczestników. 

(dowód: akta kontroli str. 2057-2073, 2804-2819, 2823-2838) 

W wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 44 130,2 tys. zł 
uzyskano efekty rzeczowe obejmujące budowę/przebudowę 40,5 km dróg w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019, w tym m.in. przebudowano: 3,1 km drogi gminnej numer 160064Z na odcinku 
Wilkowice – Staniewice w Gminie Postomino; 0,8 km drogi gminnej 150003Z 
w miejscowości Barzowice w Gminie Darłowo; 1,9 km drogi gminnej nr 289995Z 
w miejscowości Nowe Ślepce w Gminie Sławoborze; 5,6 km drogi powiatowej 
nr 3523Z na odcinku DK 6 - Laski Koszalińskie – Dunowo w Powiecie Koszalińskim; 
3,3 km drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 
4+050 do km 7+364,76 w Powiecie Wałeckim. 

 (dowód: akta kontroli str. 717-718) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
i budżetu środków europejskich ponoszonych przez kontrolowaną jednostkę 
w zakresie wydatków. Dysponent części rzetelnie zaplanował i realizował wydatki 
budżetowe. Dotacje celowe przekazywane były w terminach i kwotach 
umożliwiających osiągnięcie przez jst zakładanych celów. Część niewykorzystanych 
środków zaplanowanych na wydatki została zablokowana. Realizacja wydatków 
pozwoliła na osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczące niedozwolonych zmian w umowie w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego oraz nieuzasadnionego zakwalifikowania do wydatków 
niewygasających środków, które mogły być wydatkowane w 2018 r., nie wpłynęły na 
obniżenie oceny pozytywnej, z uwagi na ich niską istotność w odniesieniu do całości 
wydatków zrealizowanych w kontrolowanej części. 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych sprawozdań za 
2017 r. przez dysponenta części 85/32–województwo zachodniopomorskie 
i sprawozdań jednostkowych Urzędu obsługującego Wojewodę: 

 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 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

26 
 

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,  
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy),  

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

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

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

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/32 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Należności w łącznej wysokości 
1 127,1 tys. zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-27 Urzędu, były zgodne z ewidencją 
księgową, ale nie oddawały rzeczywistego stanu należności pozostałych do zapłaty, 
z uwagi na ujmowanie w nich nieściągalnych należności po zlikwidowanym 
Funduszu Skarbu Państwa. 

Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne i nie 
wyeliminowały błędów dotyczących sporządzenia łącznego sprawozdania Rb-BZ1 
i łącznego sprawozdania Rb-N oraz zakwalifikowania przez ZUW należności 
podmiotów wykreślonych z KRS do należności wymagalnych.  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo. 
(dowód: akta kontroli str. 2162-2852) 

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

1. W księgach rachunkowych Urzędu utrzymywano nieściągalne należności 
pieniężne mające charakter cywilnoprawny w łącznej wysokości 1 127,1 tys. zł, 
przejęte 30.04.2012 r. od Delegatury Ministra Skarbu Państwa po zlikwidowanym 
Funduszu Skarbu Państwa. Stan faktyczny ww. należności wskazywał na możliwość 
ich umorzenia na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp, m.in. z uwagi na: 

 nieskuteczną egzekucję oraz wykreślenie podmiotów lub uznanie ich za 
wykreślone z KRS, tj.: Rolniczej Spółdzielni, wykreślonej 31.05.2012 r., 
należności w kwocie 28,9 tys. zł; S(…) sp. z o.o., wykreślonej 12.07.2013 r. – 
133 tys. zł oraz podmiotów: V(…) S.A. – 538,4 tys. zł i PPU K-B S.A. – 20,5 tys. 
zł, które do 31.12.2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do KRS i tym samym zostały 
uznane za wykreślone z rejestru z dniem 1.01.2016 r.; 

 umorzenie postępowania upadłościowego ze względu na brak środków na jego 
przeprowadzenie – PPU „U(…)” sp. z o.o., należności w łącznej kwocie 48,4 tys. zł; 

 uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, 
tj. w przypadku Spółdzielni BJ65, należności w łącznej kwocie 351,7 tys. zł 
i Przedsiębiorstwa Produkcyjnego P(…) sp. z o.o. – 6,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 84-100, 912-914) 

Wojewoda wyjaśnił m.in: należności budżetowe (…) z uwagi na ich nieściągalność 
zostały objęte odpisem aktualizującym. Tak prowadzona ewidencja rzetelnie 

                                                      
65 W majątku dłużnika znajduje się jedynie 13 m2 działki; dłużnik nie posiada władz. 
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odzwierciedla stan rzeczywisty, bowiem w sprawozdaniu finansowym nie wykazuje 
się powyższych należności, i tym samym nie zwiększa się o nie aktywów jednostki. 
Wszelkie decyzje związane z ewentualnym umorzeniem należności podejmowane 
są przeze mnie ze szczególną ostrożnością, mając na uwadze możliwość 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, bowiem w systemie prawa polskiego 
wszelkie zwolnienia podatkowe, w tym ulgi w formie umorzenia – są wyjątkiem 
i istotnym odstępstwem od zasad powszechności i równości podatników. Należy 
pamiętać, że umorzenie należności jest aktem nieodwracalnym, stąd poprzedzone 
musi zostać wnikliwą analizą prawną, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, że 
wszelkie przesłanki wymienione w ustawie o finansach publicznych zostały 
spełnione. Zgodnie z zarządzeniem nr 237/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 7 grudnia 2018 r., projekt oświadczenia o umorzeniu należności wymaga 
przeprowadzenia konsultacji z Wydziałem Prawnym oraz komórką finansową. Jest 
to zatem trudny i czasochłonny proces. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
sprawami należności po przedsiębiorstwach zlikwidowanych zajmuje się jedna 
osoba. Istotnym jest również, że ewentualne umorzenie z urzędu należności nie 
skutkuje żadnym przysporzeniem dla Skarbu Państwa i ma charakter czysto 
porządkowy. Priorytetowe są więc działania (egzekucje) mogące przynieść 
Skarbowi Państwa wymierny wpływ. 

(dowód: akta kontroli str. 915-916, 919-921) 

NIK nie kwestionuje prawidłowości dokonania odpisów aktualizujących 
ww. należności, ani ich wpływu na wartość aktywów wykazywanych w bilansie 
Urzędu. Wykazywanie tych należności na koncie 221 skutkowało natomiast 
zawyżeniem w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27 Urzędu kwoty „należności 
pozostałych do zapłaty ogółem”, „w tym zaległości netto”. Stanowiło to naruszenie 
przepisów art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości66, 
zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich 
zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Stan prawny i sytuacja majątkowa 
dłużników wskazują, że spełnione zostały przesłanki, aby te należności mogły 
zostać umorzone i odpisane z konta 221. 

2. W sprawozdaniu Rb-BZ1 dysponenta części 85/32 z 11.03.2019 r. wskazano, 
że plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2018 r. wynosił 2 272 748 tys. zł, 
podczas gdy w ustawie budżetowej planowane wydatki wynosiły 2 272 694 tys. zł. 
Zawyżenie o 54 tys. zł planowanych wydatków budżetowych miało miejsce 
w sprawozdaniu jednostkowym Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, 
w  działaniu 6.5.2.2.W-Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów 
nieżywnościowych i usług oraz paliw, gdzie plan wydatków wg ustawy budżetowej 
wynosił 5 001 tys. zł, a w sprawozdaniu wskazano kwotę 5 055 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 2791-2819) 

Według § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 
2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej67, dane w sprawozdaniach 
wykazuje się w zakresie planu w kwotach wynikających z planu finansowego 
jednostki. Według § 6 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia, sprawozdania łączne są 
sporządzane przez dysponentów części budżetowych na podstawie sprawozdań 
jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego. 

Zastępca Dyrektora WFiB wyjaśniła m.in.: nieprawidłowość zaistniała w związku 
z zaciągnięciem błędnego sprawozdania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

                                                      
66 Dz.U. z 2019 r., poz. 351; dalej: uor. 
67 Dz. U. z 2018 r. poz. 109, ze zm. 
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Handlowej w Szczecinie (…) jednostka dokonując prób poprawnego przekazania, 
wysłała kilka wersji sprawozdania i omyłkowo przekazała wersję z błędnym planem.  

(dowód: akta kontroli str. 1987, 1989) 

Korekta łącznego Rb-BZ1 została sporządzona w trakcie kontroli NIK, tj. 2.04.2019 r. 
(dowód: 2820, 2823-2838) 

3. W jednostkowym sprawozdaniu Rb-N Urzędu z 25.01.2019 r. wykazane zostały 
należności wymagalne, przejęte po zlikwidowanym Funduszu Skarbu Państwa 
w łącznej kwocie 356 399 zł, dotyczące PPU K-B S.A. w kwocie 3 155 zł68 oraz 
V(…) S.A. w kwocie 353 244 zł69, mimo że podmioty te do 31.12.2015 r. nie złożyły 
wniosku o wpis do KRS i tym samym zostały uznane za wykreślone z rejestru z dniem 
1.01.2016 r. Egzekucja wobec podmiotów okazała się nieskuteczna. 

(dowód: akta kontroli str. 343-350, 912-914, 2418-2426) 

W myśl § 12 pkt 5 załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych, należność wykazuje się do momentu wykreślenia 
dłużnika z właściwego rejestru, chyba że dług został przejęty przez następcę 
prawnego dłużnika. Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym70, podmioty 
podlegające obowiązkowi wpisu do KRS, które były wpisane do rejestru sądowego 
na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które 
do 31.12.2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone 
z rejestru z dniem 1.01.2016 r.  

Wojewoda wyjaśnił: mając na uwadze doprowadzenie do zgodności 
sprawozdawczości rocznej (różne terminy sporządzania), przed zamknięciem ksiąg 
rachunkowych i przygotowaniem sprawozdania finansowego, składa się korekty 
sprawozdań budżetowych, w których ujmuje się zdarzenia i informacje ujawnione 
po ich przekazaniu w tym Rb-N.  

(dowód: akta kontroli str. 916-919) 

Korekta sprawozdania Rb-N obejmująca m.in. wierzytelności wymienionych 
dłużników została złożona w dniu 22.03.2019 r., tj. w trakcie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 2470-2478) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/32 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach ZUW 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Kwoty należności 
w łącznej wysokości 1 127,1 tys. zł, wykazane w jednostkowym sprawozdaniu  
Rb-27 Urzędu były zgodne z ewidencją księgową, ale niezgodne ze stanem 
rzeczywistym. Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne 
i nie wyeliminowały błędów dotyczących sporządzenia łącznego sprawozdania  
Rb-BZ1 oraz zakwalifikowania przez ZUW należności podmiotów wykreślonych 
z KRS do należności wymagalnych.  

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

                                                      
68 Ewidencja w rozdziale 75087, w tym: 2 638 zł w § 0810, 517 zł w § 0630. 
69 Ewidencja w rozdziale 75087,w tym: 353 244 zł w § 0810. 
70 Dz.U. Nr 121 poz.770, ze zm. 
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1. Urealnienie stanu należności z tytułu dochodów budżetowych. 

2. Wzmocnienie nadzoru nad procesem wydatkowania środków budżetowych, 
w tym nad przestrzeganiem procedur dotyczących zamówień publicznych oraz 
wnioskowaniem o ujęcie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego. 

3. Wzmocnienie mechanizmów zapewniających prawidłowość sporządzania 
sprawozdań. 

 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 ust. 1 i 2 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 Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b 
ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego 
zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 Szczecin, dnia  19  kwietnia 2019 r. 

      Zmian w wystąpieniu pokontrolnym 
       dokonał: 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 
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Specjalista kontroli państwowej 
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