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I. Wprowadzenie 

Najwyższa Izba Kontroli, działając na podstawie art. 2 ust. 11 i 22 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3, przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 
85/02 – województwo dolnośląskie. Kontrola, której celem była ocena wykonania ustawy budżetowej na 
rok 20164 w części 85/02, została przeprowadzona m.in. w DUW, stosownie do obowiązujących w NIK 
standardów kontroli i założeń metodycznych dla kontroli wykonania budżetu państwa5. Zakres kontroli 
u dysponenta części budżetowej obejmował: analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego; wykonanie 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 za rok 2016 oraz sprawozdań za IV kwartał 2016 r. 
w zakresie operacji finansowych; realizację wniosku pokontrolnego, sformułowanego po poprzedniej 
kontroli budżetowej; nadzór i kontrolę sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 (dalej: „ufp”). 
W ramach części 85/02 – województwo dolnośląskie sfinansowano przede wszystkim zadania 
z zakresu: funkcjonowania służb, inspekcji i straży tworzących administrację zespoloną, podległą 
Wojewodzie Dolnośląskiemu, a także, poprzez dotacje celowe, zadania z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, realizowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego (dalej: „j.s.t.”). Najwięcej środków wydatkowano na zadania z zakresu pomocy 
społecznej, ochrony zdrowia oraz rolnictwa i łowiectwa, stanowiły one bowiem 79,1% wydatków 
w części 85/02. Wydatki w układzie zadaniowym były realizowane w ramach: 19 funkcji państwa, 
41 zadań, 76 podzadań i 132 działań. 
Wojewoda Dolnośląski, jako dysponent części budżetowej 85/02 – województwo dolnośląskie, był 
również dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie dokonywania wydatków 
ujętych w planie finansowym DUW oraz pobierania dochodów. Realizację zadań w tym zakresie 
Wojewoda Dolnośląski powierzył Dyrektorowi Generalnemu Urzędu, z zastrzeżeniem dochodów z tytułu 
grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz wydatków budżetu państwa, będących 
zasądzonymi zobowiązaniami Skarbu Państwa. Ponadto, Wojewoda Dolnośląski ustanowił7, w części 
85/02, jedenastu bezpośrednio podległych dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia8 

                                                 
1  Kontrola pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności została przeprowadzona w Dolnośląskim 

Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (dalej: „DUW” lub „Urząd”) oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii 
we Wrocławiu (dalej: „WIW” lub „Inspektorat”). 

2  Kontrola pod względem legalności, gospodarności i rzetelności została przeprowadzona w trzech gminach i trzech 
gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. 

3  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
4  Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278, ze zm.). 
5  Kryteria zamieszczone na stronie http//www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/. 
6  Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. 
7  Zarządzenie nr 9 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków 

budżetu państwa, trybu uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz 
realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym, ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 173 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów 
środków budżetu państwa, trybu uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu 
państwa oraz realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym. 

8  [1] Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, [2] Dolnośląski Kurator Oświaty, [3] Dolnośląski 
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, [4] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, [5] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, [6] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, [7] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, [8] Dolnośląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, [9] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, [10] Dolnośląski Wojewódzki 
Inspektor Transportu Drogowego, [11] Komendant Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu. 
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oraz dwóch bezpośrednio podległych dysponentów drugiego stopnia9, a także 52 dysponentów środków 
budżetu państwa trzeciego stopnia (powiatowi lekarze weterynarii i powiatowi inspektorzy sanitarni), 
bezpośrednio podległych dysponentom drugiego stopnia, tj. Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi 
Weterynarii oraz Dolnośląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
Spośród dysponentów trzeciego stopnia szczegółową kontrolą objęto realizację budżetu państwa przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W niniejszej Informacji wykorzystano także wyniki 
kontroli przeprowadzonych w trzech j.s.t.10 i w trzech innych samorządowych jednostkach 
budżetowych11 w zakresie planowania i wykorzystania wybranych dotacji celowych z budżetu 
państwa12, a także u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, stanowiących jednostki systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego13, w zakresie realizacji postanowień umowy na wykonywanie 
zadań zespołów ratownictwa medycznego14. 
Wykaz skontrolowanych jednostek stanowi załącznik nr 6 do Informacji. 
Dwie nowelizacje ustawy budżetowej na rok 201615 oraz zmiana ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201616, nie dotyczyły 
części 85/02 – województwo dolnośląskie. 
Zrealizowane w 2016 r., w części 85/02 – województwo dolnośląskie, dochody budżetu państwa 
wyniosły 196 365,0 tys. zł, w tym 26 075,6 tys. zł (tj. 13,3%) stanowiły dochody zrealizowane przez 
DUW17. Dochody WIW (jako dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia) wyniosły 
4 722,1 tys. zł (tj. 2,4% zrealizowanych dochodów w części 85/02), w tym 220,2 tys. zł stanowiły 
dochody zrealizowane przez Inspektorat, jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia. 
W 2016 r., w części 85/02 – województwo dolnośląskie, zrealizowano wydatki budżetu państwa 
w wysokości 3 481 934,1 tys. zł, w tym 66 008,5 tys. zł (tj. 1,9%) stanowiły wydatki zrealizowane przez 
DUW18. Wydatki WIW (jako dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia) zrealizowano 
w wysokości 35 195,3 tys. zł (tj. 1,0% zrealizowanych wydatków w części 85/02), w tym 10 248,5 tys. zł 
stanowiły wydatki Inspektoratu, jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia. Ponadto, 
z budżetu środków europejskich wydatkowano kwotę 1 067,8 tys. zł, przy czym DUW i WIW nie 
realizowały wydatków z tego budżetu. 
Dochody i wydatki w części 85/02 – województwo dolnośląskie stanowiły odpowiednio 0,06% i 0,96% 
zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu państwa ogółem. 

                                                 
9  [1] Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, [2] Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
10  Gminy: Kostomłoty, Kondratowice i Grębocice. 
11  Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w: Kostomłotach, Kondratowicach i Grębocicach. 
12  [1] Wsparcie rodzin w ramach Programu Rodzina 500+, [2] realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

[3] z zakresu spraw obywatelskich. 
13  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. 
14  Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1868, ze zm.) zadania zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa 
medycznego, są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie. 

15  Dz. U. poz. 1759 i poz. 2100. 
16  Dz. U. poz. 2199, ze zm. 
17  14 372,7 tys. zł – dotyczące jednostki budżetowej (DUW) i 11 702,9 tys. zł z tytułu grzywien nakładanych w drodze 

mandatu karnego. 
18  63 972,7 tys. zł – dotyczące jednostki budżetowej (DUW) i 2 035,8 tys. zł z tytułu zasądzonych zobowiązań Skarbu 

Państwa (renty i odszkodowania). 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 

1. Ocena ogólna19 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 85/02 
– województwo dolnośląskie. 
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny 
cząstkowe, dotyczące poszczególnych zbadanych obszarów w ramach realizacji budżetu państwa 
przez Wojewodę Dolnośląskiego: 

1) Pozytywnie należy ocenić zarówno planowanie, jak i realizację wydatków budżetowych. 
Przewidziane w ustawie budżetowej na rok 2016 środki finansowe dla województwa 
dolnośląskiego, w kwocie 3 534 254,1 tys. zł, zostały wykorzystane na poziomie 98,5%20 
i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w sposób celowy i gospodarny. Zapewniły one pełną 
realizację założonych zadań publicznych i uzyskanie zakładanych efektów rzeczowych. 
Największy udział w wydatkach dotyczył zadań z zakresu finansowania pomocy społecznej,  
na które wydatkowano 2 178 496,1 tys. zł, tj. blisko 63% wydatków ogółem, oraz zadań 
związanych z ochroną zdrowia, na które przeznaczono 297 058,7 tys. zł, co stanowiło 8,5% 
wydatków ogółem. Na koniec 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

2) Wojewoda Dolnośląski prawidłowo rozdysponował dotacje, w tym dla j.s.t., na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone odrębnymi 
ustawami. Jednostkom tym przekazano dotacje w wysokości 3 048 638,9 tys. zł, co stanowiło 
94,9% ogółu rozdysponowanych dotacji. Jednakże koszty obsługi świadczenia wychowawczego 
realizowanego w ramach Programu Rodzina 500+ nie były obliczane prawidłowo,  
co spowodowało zawyżenie kosztów obsługi tego Programu przez 75 gmin z terenu 
województwa dolnośląskiego na łączną kwotę 224,2 tys. zł. Nadto, wprowadzony mechanizm 
monitoringu stopnia wykorzystania przekazywanych dotacji na zadania z zakresu spraw 
obywatelskich nie był w pełni skuteczny. 

3) Pozytywnie ocenić należy legalność i rzetelność wydatków z budżetu środków 
europejskich. Pozwoliły one na współfinansowanie istotnych z punktu widzenia województwa 
dolnośląskiego zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, na które wydatkowano 
1 067,8 tys. zł. Zwrócenia uwagi wymaga jednak istotne zmniejszenie wydatków dokonywanych 
w ramach tego budżetu, bowiem były one niższe niż w 2015 r. o 45 787,4 tys. zł, tj. o 97,7% 
(w 2015 r. wyniosły 46 855,2 tys. zł). 

4) Wojewoda Dolnośląski sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu państwa 
w części 85/02 – województwo dolnośląskie. W ramach nadzoru w szczególności 
przeprowadzano kontrole, na bieżąco monitorowano zgodność wydatków z planami oraz 
analizowano stopień realizacji założonych mierników efektów rzeczowych zadań ujętych w planie 
finansowym w układzie zadaniowym. Niemniej ujawniono, że jeden z wydziałów DUW nie 
przeprowadził żadnej z sześciu zaplanowanych w I półroczu 2016 r. kontroli problemowych 
w zakresie realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z wykonywaniem 
przez j.s.t. zadań z zakresu administracji rządowej w dolnośląskich gminach. W przypadku 
stwierdzenia nadmiaru posiadanych środków Wojewoda Dolnośląski podejmował decyzje o ich 
blokowaniu. W 2016 r. blokadą objęto wydatki budżetowe na kwotę 16 273,5 tys. zł. Jednak,  

                                                 
19  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 

i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla oceny negatywnej, 
stosuje się ocenę opisową. 

20  Co wynikało m.in. z wykonania części zadań po kosztach niższych niż pierwotnie zakładano, w wyniku rozstrzygniętych 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz uzasadnionej rezygnacji z niektórych zakupów inwestycyjnych. 
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aż 21,6% decyzji dotyczących blokady wydatków wydano po ponad miesiącu od powzięcia przez 
dysponenta części 85/02 informacji, że wydatek nie zostanie zrealizowany. 

Szczegółowym badaniem objęto 71% wydatków na dotacje u dysponenta części 85/02, a w DUW i WIW 
badaniem objęto odpowiednio 20,4% i 11% wydatków zrealizowanych przez tych dysponentów środków 
budżetu państwa trzeciego stopnia. 
Niezależnie od powyższych ocen i uwag Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że: 

• W DUW nie odebrano od jednej osoby, wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenia o bezstronności, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych21 (dalej: „Pzp”), a dwóch osób, które 
brały udział w tym postępowaniu, nie ujawniono w protokole z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

• We wszystkich trzech skontrolowanych j.s.t. nie w pełni skuteczny był monitoring wykorzystania 
dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, gdyż 
pomimo posiadania informacji, że przyznane środki w wysoce prawdopodobnym stopniu okażą 
się niewystarczające, nie wnioskowano do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie środków 
z dotacji na ten cel. Skontrolowane j.s.t. na realizację tych zadań dopłaciły z własnego budżetu  
– według szacunkowych danych – łącznie 227,9 tys. zł. 

• W Urzędzie Gminy w Kondratowicach m.in.: [1] angażowano środki własne w finansowanie 
świadczeń wychowawczych, gdyż środki na ten cel przekazywano do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kondratowicach z wyprzedzeniem sięgającym od 1 do 29 dni w stosunku 
do otrzymywanej z budżetu państwa dotacji na przedmiotowe świadczenia; [2] nieterminowo 
przekazano do wiadomości Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu sprawozdanie  
Rb-50 za cztery kwartały 2016 r. o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 

• We wszystkich trzech skontrolowanych gminnych ośrodkach pomocy społecznej niewłaściwie 
wyliczano koszty obsługi świadczenia wychowawczego, realizowanego w ramach Programu 
Rodzina 500+. 

Powyższe ustalenia, biorąc pod uwagę skalę w jakiej wystąpiły oraz ich charakter, nie miały wpływu  
na sformułowanie pozytywnej oceny wykonania budżetu państwa w 2016 r. Szczegółowa kalkulacja 
oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/02 – województwo dolnośląskie, przedstawiona 
została w załączniku nr 5 do niniejszej Informacji. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych 
sprawozdań za 2016 r. przez dysponenta części 85/02 – województwo dolnośląskie oraz sprawozdań 
jednostkowych sporządzanych w wymaganym zakresie przez DUW i WIW: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 

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

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

                                                 
21  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
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− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE 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 w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2016 r., tj. o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/02 – województwo dolnośląskie 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych DUW, jak i WIW, były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Przyjęta koncepcja systemu kontroli zarządczej zapewniała w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań DUW i WIW. Wyżej 
wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. 

2. Uwagi i wnioski 
NIK zwraca uwagę, że podobnie jak w poprzednim roku, zmniejszyły się wydatki dokonywane w ramach 
budżetu środków europejskich. Zrealizowane w 2016 r. wydatki z tego budżetu, w wysokości 
1 067,8 tys. zł, były niższe niż w 2015 r. (46 855,2 tys. zł) o 45 787,4 tys. zł, tj. o 97,7%, a zrealizowane 
w 2015 r. wydatki z budżetu środków europejskich były niższe niż w 2014 r. (112 418,4 tys. zł) 
o 65 563,2 tys. zł, tj. o 58,3%. Na ten stan rzeczy wpływ miało uruchamianie nowej perspektywy 
finansowej UE. 
Kolejny rok z rzędu Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w DUW nieprawidłowości w obszarze 
dotyczącym zamówień publicznych, tj. w czynnościach związanych m.in. z dokumentowaniem 
postępowania. Mimo że wniosek pokontrolny, sformułowany podczas zeszłorocznej kontroli wykonania 
budżetu państwa, dotyczący niezwłocznego publikowania ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, 
został zrealizowany, to obszar ten w ocenie NIK nadal wymaga wzmożonego nadzoru, celem 
wyeliminowania stanów nieprawidłowych. Procedury związane z problematyką zamówień publicznych 
są ważnym elementem funkcjonowania Urzędu, bowiem jednostki sektora finansów publicznych 
zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach 
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 
W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Wojewody Dolnośląskiego o: 

1) Rozważenie podjęcia działań w celu zwiększenia stopnia finansowania zadań publicznych 
z budżetu środków europejskich, w szczególności przy udziale dotychczasowych beneficjentów 
tych środków. 

2) Spowodowanie zwiększenia nadzoru nad czynnościami realizowanymi w ramach prowadzonych 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1799506:part=a44u4:nr=2&full=1
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III. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich 

1. Dochody budżetowe 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 85/02 – województwo dolnośląskie została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 
W 2016 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie zrealizowano dochody budżetu państwa 
w kwocie 196 365,0 tys. zł, głównie z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu 
Państwa (127 640,9 tys. zł), zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych 
z funduszu alimentacyjnego (22 722,3 tys. zł) oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 
od osób fizycznych (11 759,5 tys. zł). Zrealizowane dochody były wyższe od zaplanowanych 
(177 440,0 tys. zł) o 18 925,0 tys. zł (o 10,7%) oraz niższe o 33 312,5 tys. zł (o 14,5%) od dochodów 
uzyskanych w 2015 r. Przyczyną wyższej realizacji planu dochodów było w głównej mierze pozyskanie 
większych niż planowano wpływów z tytułu: zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń 
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (o 7 831,3 tys. zł) oraz opłat za trwały zarząd i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości (o 6 899,9 tys. zł). Niższe w porównaniu do 2015 r. wykonanie dochodów 
wiązało się przede wszystkim z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej22, zgodnie 
z którą dotychczasowe kompetencje wojewodów w zakresie poboru należności wynikających z grzywien 
nakładanych od 1 stycznia 2016 r. w drodze mandatów karnych przejął23 Naczelnik Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Opolu. Uzyskane w 2016 r. dochody z tytułu mandatów karnych kredytowanych były 
o 36 563,5 tys. zł (o 75,8%) niższe niż w roku ubiegłym. 
Według stanu na koniec 2016 r. należności pozostałe do zapłaty w części 85/02 – województwo 
dolnośląskie wyniosły 1 041 728,7 tys. zł i były wyższe od stanu takich należności na koniec 2015 r. 
o 88 310,6 tys. zł, tj. o 9,3%. Natomiast zaległości netto (należności, których termin zapłaty minął i mogą 
być egzekwowane) wyniosły 1 036 181,2 tys. zł i w porównaniu do 2015 r. były wyższe 
o 89 126,2 tys. zł, tj. o 9,4%. 
Na wysokość należności wpłynęły przede wszystkim należności występujące w trzech działach: 
− 852 – Pomoc społeczna, gdzie należności (m.in. z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) 

wyniosły 879 995,1 tys. zł, co stanowiło 84,5% należności ogółem; 
− 700 – Gospodarka mieszkaniowa, gdzie należności z tytułu nieterminowego regulowania należnych 

Skarbowi Państwa opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego oraz 
za najem i dzierżawę nieruchomości wyniosły 78 929,1 tys. zł, co stanowiło 7,6% należności ogółem; 

− 750 – Administracja publiczna, gdzie należności (najwięcej z tytułu niezapłaconych mandatów 
karnych kredytowych) wyniosły 43 875,3 tys. zł, co stanowiło 4,2% należności ogółem. 

Kontrola wykonania budżetu państwa, przeprowadzona w WIW wykazała, że zrealizowane w 2016 r. 
dochody budżetu państwa w części 85/02 – województwo dolnośląskie, wyniosły 4 722,1 tys. zł i były 
wyższe o 0,4% od kwoty planowanej (4 704,0 tys. zł). W porównaniu do 2015 r. wykonane dochody były 
wyższe o 6,1%. W 2016 r. Inspektorat uzyskał największe dochody z tytułu wpływów z usług w dwóch 
rozdziałach: 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii i 01033 – Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii, tj. odpowiednio 3 001,1 tys. zł i 158,5 tys. zł. 
                                                 
22  Dz. U., poz. 1269, ze zm. Obowiązująca wówczas ustawa została uchylona z dniem 1 marca 2017 r. na podstawie art. 

159 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  
(Dz. U. poz. 1948, ze zm.). 

23  Patrz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika 
urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego (Dz. U. poz. 1977). 
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Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na zbyt optymistyczne, nieadekwatne do uwarunkowań rynku 
zewnętrznego, prognozowanie dochodów budżetowych w rozdziale 01033 – Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii, z tytułu: Wpływów z różnych opłat i Wpływów z usług. W 2016 r. Inspektorat uzyskał 
bowiem dochody w tym rozdziale w wysokości 220,2 tys. zł, co stanowiło 41,2% planu. W związku z tym 
zachodzi konieczność dokonania pogłębionej analizy prognozowania dochodów budżetowych, 
adekwatnych do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych (w szczególności konkurencja na rynku 
usług i opłat). 
Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2016 r. dochodów budżetu w części 85/02, w porównaniu  
do dochodów budżetu roku poprzedniego, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji. 

2. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki budżetu państwa na 2016 r. w części 85/02  
– województwo dolnośląskie wynosiły 2 664 661,0 tys. zł. Plan wydatków budżetu w ciągu roku był 
zwiększany, głównie z rezerw budżetowych i ostatecznie wyniósł 3 534 254,1 tys. zł. Wydatki budżetu 
państwa w 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 481 934,1 tys. zł, co stanowiło 98,5% 
planowanych wydatków (po zmianach). W porównaniu do 2015 r. poniesione wydatki były wyższe 
o 1 217 704,5 tys. zł, tj. o 53,8%. Największy, bo ponad dwukrotny wzrost wydatków w stosunku do roku 
poprzedniego, nastąpił w dziale 852 – Pomoc społeczna i wynikał z realizacji Programu Rodzina 500+, 
bowiem w 2015 r. wydatkowano 949 120,5 tys. zł, a w 2016 r. – 2 178 496,1 tys. zł. 
Największe wydatki (2 753 520,7 tys. zł, tj. 79,1% ogółu wydatków w części 85/02) zrealizowano 
w trzech działach: 
− 852 – Pomoc społeczna, w którym wydatki wyniosły 2 178 496,1 tys. zł, tj. 62,6% wydatków ogółem. 

Ze środków tych sfinansowano w szczególności świadczenia wychowawcze (1 085 358,0 tys. zł), 
świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (752 214,6 tys. zł), dofinansowano wypłaty 
zasiłków stałych (81 250,4 tys. zł) oraz działalność domów pomocy społecznej (61 252,4 tys. zł); 

− 851 – Ochrona zdrowia, w którym wydatki wyniosły 297 058,7 tys. zł, tj. 8,5% wydatków ogółem. 
Ze środków tych sfinansowano w szczególności funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego 
(150 495,6 tys. zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (59 147,0 tys. zł); 

− 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w którym wydatki wyniosły 277 965,9 tys. zł, tj. 8,0% wydatków ogółem. 
Ze środków tych sfinansowano w szczególności zadania dotyczące usuwania skutków klęsk 
żywiołowych (130 311,4 tys. zł) w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja 
Wrocławskiego Węzła Wodnego” oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (56 396,0 tys. zł). 

Badanie wykorzystania wydatków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 
357 338,3 tys. zł, tj. 41,2% ogółem otrzymanych środków z rezerw celowych, przeznaczonych na: 
− przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 179 148,0 tys. zł;  
− realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego24 oraz na wydatki związane z systemami: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży 
Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego – 2 870,4 tys. zł; 

− zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, 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 – 6 557,3 tys. zł; 

                                                 
24  Dz. U. poz. 1635, ze zm. 



Wyniki kontroli 

11 
 

− zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej25 oraz na opłacenie 
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej – 79 965,9 tys. zł; 

− realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci26  
– 88 796,7 tys. zł, 

wykazało, że ich wykorzystanie było zgodne z przeznaczeniem i kształtowało się na poziomie od 85,8% 
do 99,7%. 
W przypadkach stwierdzenia nadmiaru posiadanych środków, Wojewoda Dolnośląski – działając 
w oparciu o przepisy art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp, podejmował decyzje o blokowaniu 
planowanych wydatków. Łącznie w 2016 r. Wojewoda Dolnośląski zablokował wydatki budżetowe na 
kwotę 16 273,5 tys. zł, wydając 37 decyzji w tej sprawie, o czym – stosownie do art. 177 ust. 4 ufp  
– poinformował Ministra Finansów. Tym samym Wojewoda Dolnośląski właściwie sprawował, jako 
dysponent części 85/02, nadzór nad gospodarką finansową podległych jednostek. Jednakże Najwyższa 
Izba Kontroli zwróciła uwagę, że osiem z 37 poddanych badaniu decyzji dotyczących blokady 
wydatków27 wydano po ponad miesiącu od powzięcia przez dysponenta części 85/02 informacji 
o fakcie, że wydatek nie zostanie zrealizowany. W ocenie NIK należałoby ten proces przyspieszyć, co 
posłużyłoby sprawniejszemu przekazaniu Ministrowi Rozwoju i Finansów informacji o stanie wydatków 
w części 85/02. 
Wojewoda Dolnośląski w należyty sposób sprawował także nadzór nad realizacją planów finansowych 
w układzie zadaniowym, wykorzystując w tym względzie ocenę stopnia realizacji zaplanowanych 
mierników i osiąganych celów poszczególnych zadań. W ramach bezpośredniego nadzoru nad 
wykorzystaniem środków budżetowych, zwłaszcza dotacji na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami, Wojewoda Dolnośląski przeprowadził 45 kontroli 
u beneficjentów (głównie w j.s.t.). Spośród tych kontroli w 36 kontrolach, tj. 80,0%, stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące najczęściej niewłaściwego wykorzystania udzielonych dotacji. W tym 
zakresie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jednak nieprawidłowość polegającą na tym, że służby 
Wojewody Dolnośląskiego nie przeprowadziły żadnej z sześciu zaplanowanych przez Wydział Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców DUW28, w I półroczu 2016 r. kontroli problemowych w zakresie 
realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z wykonywaniem przez j.s.t. zadań 
z zakresu administracji rządowej w dolnośląskich gminach. Stan taki tłumaczono zbyt dużym 
obciążaniem pracą i niedoborami kadrowymi, ale zgodnie z obowiązującymi w DUW regulacjami 
wewnętrznymi29, przyjęcie kontroli do planu miało wiążący charakter, a w przypadku niemożności 
zrealizowania danego zadania kontrolnego, w regulacjach tych przewidziano możliwość zmiany założeń 
planistycznych, z czego nie skorzystano. 
Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2016 dla DUW wydatki w kwocie 67 895,0 tys. zł30,  
w trakcie roku zostały zwiększone do wysokości 69 146,7 tys. zł31, tj. o 1,8%. Zwiększenia te  
były zasadne i związane z występującymi potrzebami. Zrealizowane przez DUW wydatki wyniosły 
66 007,5 tys. zł, co stanowiło 95,2% planowanych wydatków (po zmianach). W porównaniu do 2015 r. 
poniesione wydatki były wyższe o 2 287,0 tys. zł, tj. o 3,6%. Najwyższe wydatki poniesiono na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42 084,1 tys. zł, co stanowiło 63,8% wydatków ogółem. 
                                                 
25  Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm. 
26  Dz. U. poz. 195, ze zm. (dalej: „ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”). 
27  Stanowiących 21,6% ogółu tych decyzji na kwotę 6 043 tys. zł. 
28  Wydział ten był właściwy do przeprowadzenia tych kontroli. 
29  Zarządzenie nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez 

Wojewodę Dolnośląskiego. 
30  67 131,0 tys. zł – dotyczące jednostki budżetowej (DUW) i 764,0 tys. zł z tytułu zasądzonych zobowiązań Skarbu 

Państwa (renty i odszkodowania). 
31  67 110,9 tys. zł – dotyczące jednostki budżetowej (DUW) i 2 035,8 tys. zł z tytułu zasądzonych zobowiązań Skarbu 

Państwa (renty i odszkodowania). 
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Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2016 r. dla WIW wydatki w kwocie 29 670,0 tys. zł, w trakcie 
roku zostały zwiększone do wysokości 36 207,6 tys. zł, tj. o 22,0%. Zwiększenia planu wydatków były 
uzasadnione zaistniałymi potrzebami. Zrealizowane przez Inspektorat wydatki wyniosły 35 195,3 tys. zł, 
co stanowiło 97,2% planowanych wydatków (po zmianach). Niewykorzystane środki budżetowe zostały 
terminowo zwrócone na rachunek DUW. Największe wydatki poniesiono w następujących rozdziałach: 
01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii – 23 688,1 tys. zł, 01033 – Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii – 9 504,9 tys. zł oraz 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 
zwierzęcego – 2 002,3 tys. zł. 
Przeprowadzone przez NIK szczegółowe badanie wydatków budżetowych w części 85/02 (na próbie 
obejmującej 2 109 798,2 tys. zł) przeznaczonych na dotacje dla j.s.t.32, w ramach realizacji czterech 
zadań, określonych w układzie zadaniowym wydatków (stanowiących 65,7% ogółem wydatkowanych 
dotacji), tj.: Wspieranie rodziny – 1 880 332,7 tys. zł, Administracja publiczna i obsługa administracyjna 
obywatela – 34 008,8 tys. zł, Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu – 44 961,1 tys. zł, oraz 
Ratownictwo medyczne – 150 495,6 tys. zł, wykazało, że wydatki zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem. Przed przekazaniem środków dla j.s.t. każdorazowo oceniano rzeczywiste ich 
zapotrzebowanie, a także na bieżąco dokonywano oceny wykorzystania dotacji na podstawie 
przedłożonych przez j.s.t. harmonogramów, sprawozdań i rozliczeń. 
W DUW, badaniem szczegółowym objęto zbiór 85 dowodów księgowych, opiewających na kwotę 
7 067,9 tys. zł, stanowiącej 11% całości wydatków DUW, z czego: 
− 5 771,4 tys. zł, tj. 9% ogółu wydatków DUW (obejmujących 77 dowodów księgowych)  

– wytypowanych do badania kontrolnego w sposób losowy na podstawie wygenerowanych  
z systemu księgowego zapisów i dowodów odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym 
w ramach pozostałych grup ekonomicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki 
majątkowe oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych) o wartości powyżej 0,5 tys. zł; 
próba ta została wylosowana metodą monetarną (MUS33) spośród 2 573 zapisów księgowych na 
ogólną kwotę 13 262,2 tys. zł34; 

− 1 296,5 tys. zł, tj. 2% wydatków DUW ogółem (obejmujących osiem dowodów księgowych)  
– wytypowanych do badania kontrolnego w sposób celowy na podstawie wygenerowanych  
z systemu księgowego zapisów i dowodów odpowiadających pozapłacowym wydatkom  
o największej wartości w ramach pozostałych grup ekonomicznych. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że realizacja wydatków objętych badaniem była 
zgodna z obowiązującym prawem oraz zasadami gospodarowania środkami publicznymi, tj. wydatki 
były celowe, zostały rzetelnie skalkulowane i zaplanowane. 
W ramach kontroli, NIK skontrolowała trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego35 
zakończone podpisaniem umów opiewających łącznie na kwotę 1 263,1 tys. zł. Doboru zamówień 
dokonano w sposób celowy, przyjmując jako kryterium największą wartość przedmiotu zamówienia. 
Badana próba dotyczyła udzielenia zamówień na: dostawy dużego robota pirotechnicznego  
wraz z wyposażeniem ochronnym operatora na potrzeby lotniczego przejścia granicznego  
Wrocław-Strachowice (wydatkowano 1 044,9 tys. zł); dostawy materiałów eksploatacyjnych do 

                                                 
32  Dobrane w sposób celowy na zadania na które wydatkowano najwięcej środków. 
33  Tj. metodą polegającą na doborze elementów próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich wartości, łącznie 

dla wszystkich grup z konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”, z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Pomocnik 
Kontrolera (PK-5_4). 

34  Przy przyjętym poziomie ryzyka statystycznego (RS), tj. ryzyka wydana opinii pozytywnej pomimo występujących 
nieprawidłowości wynoszącego 30%. Tolerowany błąd (TB), czyli próg istotności wyniósł 2%, a błąd badania (e), czyli 
próg istotności wykonawczej przyjęto na poziomie 0,75. 

35  W tym: jedno w trybie przetargu nieograniczonego, jedno w trybie zapytania o cenę i jedno dotyczące zamówienia 
o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro, do którego nie miały zastosowania przepisy Pzp. 
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drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby DUW (wydatkowano 49,8 tys. zł) i zakupu 35 szt. 
komputerów stacjonarnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców DUW 
(wydatkowano 104,3 tys. zł). W wyniku analizy powyższych postępowań nie stwierdzono naruszeń 
przepisów Pzp w dwóch z nich. W jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę dużego robota pirotechnicznego wraz z wyposażeniem ochronnym operatora na potrzeby 
lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice, stwierdzono nieprawidłowość. Polegała ona na 
tym, że od jednej osoby wykonującej czynności w tym postępowaniu36 nie odebrano oświadczenia  
o bezstronności37, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp. Ponadto w protokole postępowania  
o zamówienie publiczne nie ujawniono udziału dwóch osób wykonujących czynności związane  
z przeprowadzeniem tego postępowania38, co było niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 5 obowiązującego 
wówczas rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego39. 
NIK oceniła, że wniosek pokontrolny sformułowany w trakcie kontroli P/16/001 – „Wykonanie budżetu 
państwa w 2105 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie”40, dotyczący zapewnienia 
niezwłocznego publikowania ogłoszeń o udzieleniu zamówień, stosownie do wymagań wynikających 
z art. 95 ust. 1 Pzp, został zrealizowany. 
W WIW szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w wysokości 2 082,7 tys. zł, stanowiących 
20,4% wydatków ogółem rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii i rozdziału 01022  
– Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych 
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (realizowanych przez 
Inspektorat). Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego 
zapisów i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Inspektoratu. 
Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS), spośród 987 zapisów księgowych o łącznej 
wartości 4 721,6 tys. zł. Badaniem objęto 34 dowody księgowe. Dodatkowo, w sposób celowy, 
badaniem kontrolnym objęto dziewięć dowodów księgowych na łączną kwotę 3,5 tys. zł, dotyczących 
zastępstwa procesowego. Wydatków tych dokonywano zgodnie z przeznaczeniem, w sposób celowy 
i gospodarny. Ponadto, szczegółowym badaniem objęto trzy41 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego o łącznej wartości zawartych umów 1 893,1 tys. zł. Doboru zamówień dokonano w sposób 
celowy, przyjmując jako kryterium w szczególności największą wartość przedmiotu zamówienia. 
W wyniku analizy tych postępowań nie stwierdzono naruszeń przepisów Pzp mających wpływ na wynik 
postępowania. 

                                                 
36  Czynności w postępowaniu wykonywał funkcjonariusz Straży Granicznej, który przekazywał  członkowi komisji 

przetargowej informacje, na podstawie których udzielono wykonawcom wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu. Jeden z członków komisji 
przetargowej powołał się na ocenę ofert dokonaną przez funkcjonariusza Straży Granicznej, przekazując Sekretarzowi 
komisji przetargowej swoje stanowisko w sprawie oceny złożonych ofert. 

37  Na druku ZP-1 – według obowiązującego wówczas wzoru określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 28 lipca 2016 r. Obecnie obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. poz. 1128).   

38  W przygotowaniu postępowania o zamówienie publiczne (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia), na prośbę 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury DUW skierowaną do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, brało 
udział dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

39  Dz. U. Nr 223, poz. 1458. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 28 lipca 2016 r. Obecnie obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. poz. 1128). 

40  Sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym nr LWR.410.001.01.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 
41  W tym dwa zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości zawartych umów 1 890,0 tys. zł 

oraz jedno zamówienie do którego nie stosowano przepisów Pzp (zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro 
 – art. 4 pkt 8 Pzp) o wartości zawartej umowy 3,1 tys. zł. 
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Struktura wydatków w części 85/02 – województwo dolnośląskie, według grup ekonomicznych 
w 2016 r., przedstawiała się następująco: 
− dotacje i subwencje – w kwocie 2 971 672,8 tys. zł (85,3% wydatków ogółem w części 85/02); 
− wydatki majątkowe – w kwocie 254 458,8 tys. zł (7,3% wydatków ogółem), w tym 4 811,5 tys. zł 

dotyczyło DUW, jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia; 
− wydatki bieżące jednostek budżetowych – 243 611,2 tys. zł (7,0% wydatków ogółem), w tym 

57 453,4 tys. zł dotyczyło DUW; 
− wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ufp, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 8 788,4 tys. zł (0,3% wydatków ogółem), 
w tym 1 471,1 tys. zł dotyczyło DUW; 

− wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 402,6 tys. zł (0,1% wydatków ogółem), w tym 
2 271,5 tys. zł dotyczyło DUW; 

− środki własne Unii Europejskiej – 1 067,8 tys. zł (0,03% wydatków ogółem). 
Dotacje budżetowe 
Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2016 wysokość dotacji w części 85/02 w kwocie 
2 409 644,0 tys. zł (łącznie z dotacjami na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów 
z udziałem środków UE), stanowiąca 90% ogółem zaplanowanych wydatków, została w ciągu roku 
zwiększona do kwoty 3 256 076,9 tys. zł (o 846 432,9 tys. zł, tj. o 35%). Zrealizowana, w ramach części 
budżetu państwa, wartość dotacji wyniosła łącznie 3 212 216,2 tys. zł (łącznie z dotacjami na wydatki 
majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE), co stanowiło 98,6% planu  
po zmianach. Złożyły się na nią: 
− dotacje celowe dla j.s.t. – 3 048 638,9 tys. zł (94,9% ogółu udzielonych dotacji), w tym na realizację 

zadań z zakresu spraw obywatelskich – 28 855,9 tys. zł; 
− dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 157 098,7 tys. zł  

(4,9% ogółu udzielonych dotacji); 
− dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym 

jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 4 564,0 tys. zł (0,1% ogółu 
udzielonych dotacji); 

− dotacje podmiotowe (przekazane spółkom wodnym) – 1 914,6 tys. zł (0,1% ogółu udzielonych 
dotacji). 

Przy udzielaniu dotacji zachowano regułę wynikającą z art. 128 ust. 2 ufp, zgodnie z którą kwota dotacji 
na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% 
kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. 
Przekazane j.s.t. dotacje budżetowe, zarówno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak 
też na dofinansowanie zadań własnych, umożliwiły w zasadzie j.s.t. realizację zaplanowanych zadań. 
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że koszty obsługi świadczenia wychowawczego 
realizowanego w ramach Programu Rodzina 500+, udzielanego na podstawie ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, nie były obliczane prawidłowo. Przyjmowano je bowiem jako 2% sumy 
kwoty dotacji otrzymanej na wypłatę świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi, podczas gdy 
zgodnie z art. 52 ww. ustawy, w związku z art. 29 ust. 3 i art. 5 ust. 1 tej ustawy, koszty obsługi 
świadczenia wychowawczego w roku 2016 powinny wynosić 2% otrzymanej dotacji na świadczenie 
wychowawcze. Oznacza to, że kwota kosztów obsługi świadczenia powinna być liczona od kwoty 
dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze, a nie od łącznej kwoty przyznanej dotacji. 
Spowodowało to zawyżenie pobranej dotacji przez 75 gmin województwa dolnośląskiego na łączną 
kwotę 224,2 tys. zł. 
Wojewoda Dolnośląski wprowadził mechanizm monitoringu stopnia wykorzystania przekazywanych 
dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, poprzez zobowiązanie gmin do systematycznego 
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(w cyklu miesięcznym) przesyłania okresowych raportów o realizacji zadań z zakresu spraw 
obywatelskich. Nie zapobiegło to jednak powstaniu niedoszacowania środków w odniesieniu do 48 gmin 
na łączną kwotę 879,7 tys. zł, natomiast w przypadku 121 gmin nastąpiło przeszacowanie środków 
na ten właśnie cel w wysokości 2 168,6 tys. zł. Zatem w ocenie NIK monitoring ten nie był w pełni 
skuteczny. 
Zauważyć także należy, że w 2016 r. wystąpił przypadek dochodzenia przez Gminę Rudna, 
w postępowaniu sądowym, należności w wysokości 103,6 tys. zł w związku z niedoborem – zdaniem 
j.s.t. – środków na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Kwestia ta nie została jeszcze 
rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądu. 
Kontrola wykorzystania dotacji budżetowych, przeprowadzona w trzech j.s.t., wykazała 
nieprawidłowości. Nie miało to jednak wpływu na ocenę pozytywną wykonania budżetu państwa 
w części 85/02 – województwo dolnośląskie. W wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w: 
Kostomłotach, Kondratowicach i Grębocicach stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, 
że prowadzony w tych j.s.t. monitoring wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań 
zleconych z zakresu spraw obywatelskich był nieskuteczny, gdyż pomimo posiadania informacji, 
że przyznane środki będą prawdopodobnie niewystarczające, nie wnioskowano do Wojewody 
Dolnośląskiego o zwiększenie środków dotacji na ten cel. Dokonane przez j.s.t. (w trakcie kontroli NIK) 
szacunkowe wyliczenia wykazały, że Gmina Kostomłoty, Kondratowice i Grębocice na realizację zadań 
z zakresu spraw obywatelskich wyasygnowały środki własne w wysokości odpowiednio: 122,3 tys. zł, 
36,8 tys. zł i 68,8 tys. zł. Tymczasem zadania te powinny być w całości finansowane z budżetu państwa, 
stosownie do zapisów art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego42 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym43. Tym 
samym – w przypadku stwierdzenia niedoboru środków przekazanych w formie dotacji celowych na 
realizację ww. zadań – gminy powinny poinformować o tym właściwego wojewodę i wnioskować 
o zwiększenie tych środków – po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie tej dotacji, ujętej w ustawie 
budżetowej – co w roku 2016 nie miało miejsca. 
W Urzędzie Gminy w Kondratowicach stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości. Gmina ta 
angażowała środki własne w finansowanie świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, chociaż 
świadczenie to winno być finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, co wynika 
z postanowień art. 29 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki finansowe  
na świadczenia wychowawcze przekazywano bowiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kondratowicach z wyprzedzeniem w stosunku do środków dotacji otrzymywanych z budżetu państwa 
na ww. świadczenie. Zaznaczyć przy tym należy, iż Wojewoda Dolnośląski przekazywał środki na ten 
cel w wysokościach i terminach umożliwiających terminową wypłatę świadczeń wychowawczych. 
Z Gminy do tego Ośrodka przekazano w 2016 r. na finansowanie realizacji ww. świadczeń środki 
finansowe w wysokości o 44,6 tys. zł ponad ustalony plan. Nadto, z opóźnieniem przekazano do 
wiadomości Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu sprawozdanie Rb-50 
o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – za IV kwartał 2016 r. 
Sprawozdanie to przekazano bowiem w dniu 6 marca 2017 r., zamiast do dnia 15 lutego 2017 r.,  
tj. w terminie wynikającym z załącznika nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 
2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej44. Opóźnienie wyniosło 19 dni. 
W dwóch skontrolowanych Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w: Kostomłotach i Grębocicach 
NIK zwróciła uwagę na naliczanie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego od wykorzystanej 
kwoty na to świadczenie, zamiast od otrzymanej (planowanej) kwoty tego świadczenia, co wynika 

                                                 
42  Dz. U. z 2016 r. poz. 198, ze zm. 
43  Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm. 
44  Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, ze zm. 
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z treści art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wskutek powyższego zawyżono 
zwrot dotacji łącznie o kwotę 0,1 tys. zł. Różnica ta wynikała z niewłaściwego zinterpretowania  
ww. przepisu, poprzez przyjęcie, że jednostkom tym przysługuje 2% dotacji wykorzystanej na 
świadczenia wychowawcze (kwoty z paragrafu 3110 – Świadczenia społeczne). Z kolei w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kondratowicach zwrócono uwagę na zawyżenie kosztów obsługi 
świadczenia wychowawczego, realizowanego w ramach Programu Rodzina 500+, o kwotę 0,8 tys. zł. 
Zgodnie z zapisami art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 29 ust. 3  
i art. 5 ust. 1 tej ustawy, na koszty obsługi świadczenia wychowawczego w roku 2016 przewidziano 2% 
dotacji otrzymanej na świadczenie wychowawcze. Oznacza to, że kwota kosztów obsługi świadczenia 
powinna być liczona (z zastosowaniem ww. wskaźnika) od kwoty dotacji otrzymanej na świadczenia 
wychowawcze, a nie od kwoty zrealizowanych świadczeń wychowawczych. Tymczasem rozliczono 
koszty obsługi świadczenia wychowawczego w wysokości odpowiadającej 2,04% kwoty otrzymanej 
przez Gminę Kondratowice dotacji na wypłatę świadczenia. 
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
Według ustawy budżetowej na 2016 r. (po zmianach) zaplanowane na ten cel wydatki w części 85/02 
w kwocie 246 830,0 tys. zł, w tym przez Urząd (jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego 
stopnia) w kwocie 59 402,0 tys. zł, zostały wykonane odpowiednio w wysokości: 98,7% 
(243 611,2 tys. zł) i 96,7% (57 453,4 tys. zł). W budżecie Wojewody Dolnośląskiego 76,4% wydatków tej 
grupy stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 24,3% pozostałe wydatki bieżące. 
Wydatki na wynagrodzenia w 2016 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie wyniosły 
159 725,7 tys. zł i były wyższe w porównaniu do wydatków z roku poprzedniego o 11 918,2 tys. zł, 
tj. o 8,0%. Z kolei wydatki DUW na wynagrodzenia wyniosły 35 844,5 tys. zł i były niższe niż w 2015 r. 
(o 1 308,1 tys. zł, tj. o 3,5%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto45 wyniosło 4 080 zł, w tym 
w DUW – 4 453 zł. W porównaniu do wynagrodzeń w 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto wzrosło o 337 zł, tj. o 8,3%, natomiast w DUW o 200 zł, tj. o 4,5%. Natomiast w WIW miesięczne 
wynagrodzenie wzrosło z 4 318 zł w 2015 r. do 4 602 zł w 2016 r., tj. o 6,6%. Nie przekroczono planu 
wydatków na wynagrodzenia w części 85/02. Wielkość wydatkowanych środków na wynagrodzenia była 
zgodna z ewidencją księgową, planem finansowym i zmianami dokonywanymi w trakcie roku 
budżetowego. 
Przeciętne zatrudnienie46 w 2016 r. wyniosło 3 262 osoby (w części 85/02), w tym 723 osoby w DUW 
i było niższe niż w 2015 r. odpowiednio o 29 i 5 osób. W stosunku do 2015 r. zatrudnienie pracowników 
uległo zmniejszeniu przede wszystkim w korpusie służby cywilnej – o 35 osób, tj. o 2,2%. Nieznacznie 
zmniejszyło się zatrudnienie w WIW, które w 2016 r. wynosiło 336 osób. Przyczynami zmniejszenia się 
stanu zatrudnienia było w szczególności przebywanie pracowników na urlopach bezpłatnych, 
macierzyńskich i wychowawczych oraz przejścia pracowników na emerytury. 
Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części budżetowej 85/02 – województwo 
dolnośląskie przedstawiono w załączniku nr 3 do Informacji. 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
W 2016 r. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem i w przewidzianych wysokościach. Zaplanowane na ten cel środki w części 85/02 
w kwocie 3 433,9 tys. zł zostały wykonane w wysokości 3 402,7 tys. zł, tj. 99,1%, w tym Urząd 
z zaplanowanych 252,4 tys. zł zrealizował 236,6 tys. zł, tj. 94,1%. Najwięcej środków w części 85/02 
przeznaczono na: zasądzone renty (1 067,6 tys. zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 
(989,3 tys. zł) i stypendia dla uczniów (639,3 tys. tys. zł). Powyższe wydatki ogółem w stosunku do roku 
poprzedniego zwiększyły się ogółem o 305,6 tys. zł (o 9,9%). Wzrost ten wynikał przede wszystkim 
                                                 
45  Z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
46  W przeliczeniu na pełne etaty. 



Wyniki kontroli 

17 
 

z wypłat rent (203,4 tys. zł). Z kolei dysponent środków budżetu państwa trzeciego stopnia (DUW) 
najwięcej środków przeznaczył na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (191,2 tys. zł) 
i zasądzone renty (13,1 tys. zł). Powyższe wydatki ogółem w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły 
się o 15,5 tys. zł (o 7,2%) i wynikały przede wszystkim z wypłat nagród za udział w konkursach 
(12,2 tys. zł). 
Środki przeznaczone na rzecz osób fizycznych pozwoliły na wypłatę wszystkich należnych im świadczeń, 
m.in. na zakup umundurowania i odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej i środków BHP. 
Wydatki majątkowe 
Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2016 wydatki majątkowe w części 85/02 – województwo 
dolnośląskie wyniosły 14 257,0 tys. zł, a łącznie z wydatkami na współfinansowanie projektów 
z udziałem środków Unii Europejskiej (118,0 tys. zł) wyniosły 14 375,0 tys. zł, co stanowiło 0,5% 
planowanych wydatków ogółem. W trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zwiększono 
do 262 332,6 tys. zł, z tego 262 214,6 tys. zł pochodziło z budżetu państwa, a 118,0 tys. zł było 
współfinansowane z Unii Europejskiej. Na koniec 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych (łącznie 
z wydatkami na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej) wyniosło 
254 522,3 tys. zł, co stanowiło 97% planu po zmianach. 
W układzie klasyfikacji budżetowej największe wydatki majątkowe wystąpiły w działach: 010 – Rolnictwo 
i łowiectwo – 131 268,6 tys. zł (99% planu po zmianach), 600 – Transport i łączność – 84 805,4 tys. zł 
(98% planu po zmianach) oraz 851 – Ochrona zdrowia – 10 170,9 tys. zł (99% planu po zmianach). 
Przyczynami niepełnego wykonania planu wydatków majątkowych były przede wszystkim: odroczenia 
wykonania zadań z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i gruntowo-wodne, rezygnacje j.s.t. 
z realizacji zadań inwestycyjnych z powodu trudności z wyłonieniem wykonawców i odstąpienia  
od umów z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
W wyniku realizacji wydatków majątkowych uzyskano m.in. następujące efekty: 
− poprawiono stan budynków dwóch Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (w Jaworze i Środzie 

Śląskiej), wykonano drogi dojazdowe do budynków (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy) 
oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze); 

− w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu poprzez m.in. wymianę stolarki 
okiennej, instalację systemu klimatyzacji oraz monitoringu wizyjnego, a także wymianę rolet 
antywłamaniowych poprawił się stan techniczny budynku, jego bezpieczeństwa, co wpłynęło także 
na polepszenie warunków pracy; 

− zakończono zadanie polegające na rewitalizacji elewacji frontowej DUW; 
− przebudowana została i poddana termomodernizacji Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Środzie Śląskiej; 
− zagospodarowano grunt w celu uzyskania miejsc parkingowych przed budynkiem w Jeleniej Górze 

należącym do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 
Kontrola 17 dowodów księgowych, opiewających na kwotę 3 390,3 tys. zł, wykazała, że ich realizacja 
była zgodna z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, tj. wydatki były celowe, zostały 
rzetelnie skalkulowane i zaplanowane, zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, oraz 
były gospodarne i celowe. Zakupione środki trwałe prawidłowo ujęto w ewidencji środków trwałych 
i poprawnie sklasyfikowano, tj. zaliczono do właściwej kategorii środków trwałych, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 
(KŚT)47. W przypadku zakupów inwestycyjnych, przy zakupie środków trwałych dokonywana była ich 

                                                 
47  Dz. U. Nr 242, poz. 1622. Obowiązujące wówczas rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2017 r. Obecnie 

obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 
(KŚT) – Dz. U. poz. 1864. 
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kontrola funkcjonalna, a dokumenty zakupu były poddawane kontroli merytorycznej, obejmującej datę 
rozpoczęcia eksploatacji. Zakupione urządzenia zostały niezwłocznie przekazane do użytkowania. 
Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane – roboty i dostawy protokolarnie odebrano. 
Poprawnie gospodarowano środkami majątkowymi także w WIW, w którym wydatki majątkowe 
w wysokości 2 269,7 tys. zł stanowiły 6,4% wydatków ogółem. Szczegółowym badaniem objęto jeden 
dowód księgowy na kwotę 1 839,9 tys. zł, dotyczący dostawy chromatografu cieczowego 
ze spektrometrem. 
Szczegółowy wykaz wykonanych w 2016 r. wydatków budżetu w części 85/02, w porównaniu do 
wydatków zrealizowanych w poprzednim roku, przedstawia załącznik nr 2 do Informacji. 
Zobowiązania 
Zobowiązania budżetu państwa w części 85/02 – województwo dolnośląskie na koniec 2016 r. wyniosły 
31 684,8 tys. zł i były wyższe o 3 855,5 tys. zł od zobowiązań na koniec 2015 r. (27 829,3 tys. zł),  
tj. o 13,9%. Zobowiązania ogółem stanowiły 0,9% zrealizowanych wydatków. Główną pozycję 
zobowiązań, 15 648,7 tys. zł, stanowiły zobowiązania po zlikwidowanym Państwowym Zakładzie 
Budżetowym „Stawy Milickie”. Kolejny rok z rzędu, z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego, przesunięto 
termin zapłaty ww. zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r., z uwagi na wniesioną przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną  
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2015 r.48. 
Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 r. w części 85/02 nie wystąpiły. Kwota 15 648,7 tys. zł została 
wykazania jako zobowiązanie (niewymagalne) u dysponenta środków budżetu państwa trzeciego 
stopnia z tytułu zasądzonych zobowiązań Skarbu Państwa (renty i odszkodowania). Zobowiązania 
(niewymagalne) dysponenta środków budżetu trzeciego stopnia w odniesieniu do jednostki budżetowej 
(DUW) na koniec 2016 r. wyniosły 3 119,2 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. W WIW zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 608,6 tys. zł i dotyczyły 
również przede wszystkim wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 
Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/02 – województwo dolnośląskie w 2016 r. wyniosły 
1 067,8 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach. Zrealizowane wydatki były niższe niż w 2015 r. 
o 45 787,4 tys. zł, tj. o 97,7%. Wydatki budżetu środków europejskich poniesiono w dziale 010  
– Rolnictwo i łowiectwo, w ramach którego wydatkowano 1 067,8 tys. zł. Środki te pochodziły z rezerwy 
celowej budżetu środków europejskich (część 83, pozycja 98) i przeznaczone zostały na wykonany 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 projekt pn. „Modernizacja 
Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia 
(etap I)” dla jednostki realizującej, tj. Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
we Wrocławiu. Przyznane środki zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 
W 2016 r. DUW i WIW nie realizowały projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich. 
Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich przedstawiono w załączniku 
nr 4 do Informacji. 
2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 
W 2016 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie na realizację 132 działań w ramach 
76 podzadań, 41 zadań i 19 funkcji państwa w zadaniowym układzie wydatków, poniesiono z budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich łącznie 3 483 001,9 tys. zł. Szczegółową kontrolą NIK objęła 
dziewięć podzadań, na które zostały wydatkowane największe kwoty. Na podzadania te wydatkowano 
2 151 720,5 tys. zł, tj. 61,8% ogółem wydatkowanych środków, a źródłem ich finansowania były środki 

                                                 
48  Sygn. Akt ISA/Wa3181/14. 
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w całości pochodzące z budżetu państwa. Stopień wykonania przedmiotowych podzadań przedstawiał 
się następująco: 
− Podzadanie 13.4.1. – Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi, którego celem było zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie. Wydatki na to 
podzadanie w wysokości 1 887 343,3 tys. zł (plan po zmianach) zostały zrealizowane w kwocie 
1 871 990,8 tys. zł, tj. w 99,2%. Były one o 190,4% wyższe niż w 2015 r. (wówczas wyniosły 
644 625,9 tys. zł). Wydatkowane środki stanowiły 53,8% wydatków zrealizowanych w 2016 r. 
Zaplanowany dla tego podzadania miernik49 udzielania świadczeń (plan wg ustawy budżetowej), 
ustalony na poziomie 47 rodzin (na 1 tys. mieszkańców), do dnia 31 grudnia 2016 r. został 
zrealizowany na poziomie 152,7% (71,8 rodzin na 1 tys. mieszkańców), co oznaczało, że na terenie 
Dolnego Śląska udzielono więcej świadczeń niż pierwotnie planowano50. Zrealizowanie większej 
liczby świadczeń niż planowano wynikało z wprowadzenia od kwietnia 2016 r. Programu Rodzina 
500+ oraz wzrostu liczby rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny i świadczenia rodzinne. 

− Podzadanie 13.4.2. – Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, którego celem było zwiększenie 
skuteczności pomocy udzielanej rodzinom mającym problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
-wychowawczych. Wydatki na to podzadanie w wysokości 9 377,6 tys. zł (plan po zmianach) zostały 
zrealizowane w kwocie 9 015,7 tys. zł, tj. w 96,1%. Były one o 17,7% wyższe niż w 2015 r. (w 2015 r. 
wyniosły 7 660,5 tys. zł). Wydatkowane środki stanowiły 0,3% wydatków zrealizowanych w 2016 r. 
Zaplanowany w tym podzadaniu miernik51, ustalony na poziomie 290 asystentów, do dnia 31 grudnia 
2016 r. został zrealizowany w 101,7% (295 asystentów). 

− Podzadanie 16.1.1. – Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, 
którego celem było zapewnienie obywatelom skutecznej realizacji spraw z zakresu ewidencji 
ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości. Wydatki na to podzadanie 
w wysokości 23 489,6 tys. zł (plan po zmianach) zostały zrealizowane w kwocie 23 472,7 tys. zł,  
tj. w 99,9%. Były one o 640,7% wyższe niż w 2015 r. (w 2015 r. wyniosły 3 168,9 tys. zł). Wydatkowane 
środki stanowiły 0,7% wydatków zrealizowanych w 2016 r. Zaplanowany w tym podzadaniu miernik52, 
ustalony na poziomie 99,9%, do dnia 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w 100%. 

− Podzadanie 16.1.3. – Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji, którego 
celem było zapewnienie zgodnej z prawem realizacji spraw z zakresu obywatelstwa polskiego 
i repatriacji. Wydatki na to podzadanie w wysokości 3 127,8 tys. zł (plan po zmianach) zostały 
zrealizowane w kwocie 3 062,8 tys. zł, tj. w 97,9%. Były one o 44,3% wyższe niż w 2015 r. (w 2015 r. 
wyniosły 2 122,1 tys. zł). Wydatkowane środki stanowiły 0,1% wydatków zrealizowanych w 2016 r. 
Pierwotnie zaplanowany w tym podzadaniu miernik53 (plan wg ustawy budżetowej) ustalony na 
poziomie 367 wydanych rozstrzygnięć przypadających na jednego pracownika, do dnia 31 grudnia 
2016 r. został zrealizowany w 127,2% (467 wydanych rozstrzygnięć przypadających na jednego 
pracownika)54. Wydanie większej liczby rozstrzygnięć związane było ze zwiększoną liczbą 
repatriantów, których przyjęły j.s.t. 

− Podzadanie 16.1.4. – System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego, którego celem było zapewnienie zgodnego z prawem działania j.s.t. Wydatki na to 
podzadanie w wysokości 12 580,9 tys. zł (plan po zmianach) zostały zrealizowane w kwocie 
12 527,2 tys. zł, tj. w 99,6%. Wydatkowane środki stanowiły 0,4% wydatków zrealizowanych 

                                                 
49  Tj. liczba rodzin otrzymujących wsparcie na 1 tys. mieszkańców. 
50  Plan po zmianach zrealizowano w 100%. 
51  Tj. liczba zatrudnionych asystentów. 
52  Tj. stosunek terminowo załatwionych spraw do liczby spraw rozpatrywanych. 
53  Tj. liczba wydanych rozstrzygnięć i opinii przypadających średnio na jednego pracownika. 
54  Plan po zmianach zrealizowano w 100%. 
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w 2016 r. Pierwotnie zaplanowany w tym podzadaniu miernik55 (plan wg ustawy budżetowej) 
ustalony na poziomie 5%, do dnia 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany na poziomie 94,4% 
(stosunek liczby wydanych aktów nadzoru do liczby zbadanych uchwał wyniósł 4,72%)56. 

− Podzadanie 19.5.1. – Wspieranie transportu przyjaznego środowisku, którego celem było 
zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną. Wydatki na to podzadanie 
w wysokości 51 134,1 tys. zł (plan po zmianach) zostały zrealizowane w kwocie 44 987 tys. zł, 
tj. w 88,0%. Wydatkowane środki stanowiły 1,3% wydatków zrealizowanych w 2016 r. Zaplanowany 
dla tego podzadania miernik57 (plan wg ustawy budżetowej), ustalony na poziomie 51,0%, do dnia 
31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w 100% (przeciętne obniżenie kosztów przejazdu 
komunikacją publiczną wyniosło 51,0%). 

− Podzadanie 20.2.1. – Ratownictwo medyczne, którego celem było zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom województwa dolnośląskiego w możliwie równym stopniu dostępu do świadczeń 
medycznych z zakresu ratownictwa medycznego. Wydatki na to podzadanie w wysokości 
152 082,3 tys. zł (plan po zmianach) zostały zrealizowane w kwocie 151 467,9 tys. zł, tj. w 99,6%. 
Były one o 7,7% wyższe niż w 2015 r. (w 2015 r. wyniosły 140 591,3 tys. zł). Wydatkowane środki 
stanowiły 4,4% wydatków zrealizowanych w 2016 r. Zaplanowany dla tego podzadania miernik58 
(plan wg ustawy budżetowej), ustalony na poziomie 109 zespołów ratownictwa medycznego na 
terenie województwa, do dnia 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany na poziomie 101,4% 
(110,5 zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa dolnośląskiego)59. 

− Podzadanie 21.3.1. – Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt, którego 
celem było zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu zwierząt. Wydatki na to 
podzadanie w wysokości 16 215,8 tys. zł (plan po zmianach) zostały zrealizowane w kwocie 
15 596,6 tys. zł, tj. w 96,4%. Były one o 3,6% niższe niż w 2015 r. (w 2015 r. wyniosły 
16 179,5 tys. zł). Wydatkowane środki stanowiły 0,4% wydatków zrealizowanych w 2016 r. 
Zaplanowany dla tego podzadania miernik60 (plan wg ustawy budżetowej), ustalony na poziomie 
100%, do dnia 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w 101,1% (miernik na poziomie 100,96%)61. 

− Podzadanie 21.3.2. – Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, 
wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu, którego celem było zapewnienie 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Wydatki na to podzadanie w wysokości 
19 991,8 tys. zł (plan po zmianach) zostały zrealizowane w kwocie 19 598,8 tys. zł, tj. w 98,0%. Były 
one o 17,7% wyższe niż w 2015 r. (w 2015 r. wyniosły 17 085,9 tys. zł). Wydatkowane środki 
stanowiły 0,6% wydatków zrealizowanych w 2016 r. Zaplanowany dla tego podzadania miernik62 
(plan wg ustawy budżetowej), ustalony na poziomie 100%, do dnia 31 grudnia 2016 r. został 
zrealizowany w 101,7% (miernik na poziomie 101,7%)63. 

                                                 
55  Tj. stosunek liczby wydanych aktów nadzoru (rozstrzygnięć nadzorczych i skarg do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego) do liczby zbadanych uchwał i zarządzeń. 
56  Plan po zmianach zrealizowano w 100%. 
57  Tj. przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją publiczną (%). 
58  Tj. liczba zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) na terenie województwa dolnośląskiego. 
59  Plan po zmianach zrealizowano w 100%. 
60  Tj. stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych  

i planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt. 

61  Plan po zmianach zrealizowano w 100%. 
62  Tj. stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych 

i planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produktów 
pochodzenia zwierzęcego i pasz. 

63  Plan po zmianach zrealizowano w 100%. 
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Poprawnie przebiegała też realizacja zadań przez WIW. W 2016 r. Inspektorat realizował jedno zadanie, 
tj. 21.3. – Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego, dla którego określono dwa 
podzadania i przypisane im działania. 

3. Sprawozdania 
Podstawą pozytywnej opinii o prawidłowości sporządzania łącznych sprawozdań budżetowych 
za 2016 r.: o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), 
z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
(Rb-28), z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 
ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej 
(Rb-28 Programy) i z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE), sprawozdań budżetowych za 2016 r.: 
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) 
i z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE WPR), łącznego sprawozdania za 2016 r. z wykonania wydatków 
budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), a także 
łącznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2016 r., tj. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji (Rb-Z), sporządzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego, jako dysponenta części 85/02  
– województwo dolnośląskie, były wyniki szczegółowych badań w zakresie sporządzania 
przedmiotowych sprawozdań, które wykazały: 
− prawidłowe przenoszenie danych ze sprawozdań jednostkowych, sporządzonych przez 

dysponentów podległych Wojewodzie Dolnośląskiemu i własnych sprawozdań jednostkowych 
Wojewody – do łącznych sprawozdań, co oznaczało, że sprawozdania zostały sporządzone 
poprawnie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, 

− zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych, sporządzonych przez Wojewodę 
Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z ewidencją księgową, 

− terminowe sporządzanie sprawozdań, stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów 
w sprawie: sprawozdawczości budżetowej64, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych65, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym66, 

− skuteczność funkcjonowania w DUW i WIW systemów kontroli zarządczej w zakresie finansowym. 
Przyjęta koncepcja systemu kontroli zarządczej zapewniała w sposób racjonalny i rzetelny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Niezależnie od powyższego, kontrola w DUW wykazała, że sprawozdanie budżetowe Rb-50 
o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zostało sporządzone 
w sposób niezgodny z instrukcją zawartą w rozdziale 9 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie kwoty 

                                                 
64  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1015, ze zm.). 
65  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

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

zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766). 
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128,5 tys. zł, która została wykazana w części uzupełniającej A67. Zgodnie z ww. instrukcją, część ta 
zastrzeżona jest wyłącznie do dotacji przeznaczonych na zwrot wydatków, a dotacje na realizację 
zadań z zakresu spraw obywatelskich do takich się nie zaliczają. Niemniej jednak, należy zauważyć, 
że sprawozdanie to odzwierciedla stan faktyczny tych rozliczeń. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu 
DUW wskazała na automatyczne generowanie sprawozdania Rb-50 w części 85/02 w formie 
elektronicznej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), na podstawie 
sprawozdań sporządzanych m.in. przez j.s.t. Z korespondencji między DUW a Gminą Rudna wynikało, 
że Gmina ta nie była skłonna do zmiany danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-50 za rok 2016. 

                                                 
67  Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w roku bieżącym ze środków własnych j.s.t., a niezwrócone w tym roku 

przez dysponenta środków budżetu państwa w dziale 750 klasyfikacji budżetowej – Administracja publiczna  
(w paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410), dotyczące dotacji wydatkowanej przez Gminę Rudna. 
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IV. Informacje dodatkowe 

W wyniku kontroli skierowano wystąpienia pokontrolne do dziewięciu skontrolowanych jednostek, 
wykorzystujących środki budżetu państwa z części 85/02 – województwo dolnośląskie. Zawierały one 
oceny, jak również w sumie 16 uwag oraz 11 wniosków pokontrolnych. 
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Wojewody Dolnośląskiego – NIK wnioskowała o: 
− podjęcie skutecznych działań w celu realizacji zaplanowanych kontroli j.s.t. dotyczących zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej,  
− odbieranie oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 Pzp od wszystkich osób wykonujących 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także ujawnianie w protokołach 
postępowań o zamówienia publiczne wszystkich osób wykonujących czynności w postępowaniach 
oraz czynności związane z ich przygotowaniem. 

Z kolei w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do skontrolowanych j.s.t. – NIK wnioskowała o: 
− przestrzeganie terminowego opracowywania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 
tj. stosownie do wymogów art. 249 ust. 1 pkt 2 ufp,  

− nieangażowanie środków własnych j.s.t. w finansowanie świadczenia wychowawczego, 
− przestrzeganie terminu przekazywania do wiadomości Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

we Wrocławiu sprawozdania budżetowego Rb-50 za IV kwartał danego roku,  
− skuteczny monitoring wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 

z zakresu spraw obywatelskich, polegający w szczególności na wnioskowaniu do Wojewody 
Dolnośląskiego o zwiększenie środków dotacji na ten cel w przypadku posiadania informacji, 
że przyznane środki okażą się niewystarczające,  

− zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w celu 
niedopuszczania do powstawania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu w zakresie 
planowania i wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację wybranych zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 

Natomiast w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłodzku – NIK wnioskowała o:  
− podejmowanie skutecznych działań organizacyjnych w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych  

– ratownictwo medyczne, mających na celu eliminację przypadków przekraczania czasu 
przewidzianego na dotarcie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, określonego 
przepisem art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym,  

− zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku (dalej: 
„ZOZ”) dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonych w ZOZ, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 
lit. a tiret 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej68. 

Kierownicy kontrolowanych jednostek, za wyjątkiem Wojewody Dolnośląskiego, nie wnieśli zastrzeżeń 
do wystąpień pokontrolnych. Zastrzeżenie zgłoszone przez Wojewodę Dolnośląskiego zostało 
uwzględnione w części. Do dnia zatwierdzenia niniejszej Informacji dziewięć z 11 wniosków 
pokontrolnych zostało już wykonanych lub podjęto działania zapewniające ich realizację. 

 

                                                 
68  Dz. U. z 2016 r. poz. 1764. 
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Załączniki 

Załącznik 1. Dochody budżetowe w części 85/02 – województwo dolnośląskie 

Lp. Wyszczególnienie 
2015 2016 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 229 677,5 177 440,0 196 365,0 85,5 110,7 
1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6 030,7 5 529,0 6 492,2 107,7 117,4 
1.1. 01008 – Melioracje wodne 445,4 33,0 558,6 125,4 1 692,7 
1.2. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45,7 0 47,2 103,3     0,0  
1.3. 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 79,6 77,0 77,8 97,7 101,0 
1.4. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 937,1 705,0 851,0 90,8 120,7 
1.5. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 275,0 535,0 220,2 80,1 41,2 
1.6. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii 4 174,4 4 169,0 4 501,9 107,8 108,0 
1.7. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 1,3 0 0 0,0 0,0  
1.8. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11,4 0 0 0,0 0,0  
1.9. 01095 – Pozostała działalność 60,8 10,0 235,5 387,3 2 355,0 
2. 150 – Przetwórstwo przemysłowe 0,7 10,0 2,1    300,0  21,0 
2.1. 15008 – Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego 0 10,0 0  0,0  0,0 
2.2. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 0,7 0 2,1    300,0         0,0 
3. 500 – Handel 400,7 643,0 162,1 40,5 25,2 
3.1. 50001 – Inspekcja Handlowa 400,7 643,0 162,1 40,5 25,2 
4. 600 – Transport i łączność 426,1 295,0 215,6      50,6 73,1 
4.1. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 4,6 0 15,9        0,0 0,0 
4.2. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 159,5  0 0,3 0,0  0,0 
4.3. 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego 186,4 200,0 112,4 60,3 56,2 
4.4. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,6 0 11,6  1 933,3  0,0 
4.5. 60095 – Pozostała działalność 75,0 95,0 75,4 100,5 79,4 
5. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 129 044,3 120 741,0 127 640,9 98,9 105,7 
5.1. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 129 044,3 120 741,0 127 640,8 98,9 105,7 
5.2. 70095 - Pozostała działalność 0 0 0,1 0,0 0,0 
6. 710 – Działalność usługowa 1 778,7 689,0 1 258,2 70,7 182,6 
6.1. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 115,6 108,0 121,7 105,3 112,7 
6.2. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0 0 0,1 0,0 0,0 
6.3. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 10,7  0 0  0,0  0,0 
6.4. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,1 0 0 0,0 0,0 
6.5. 71015 – Nadzór budowlany 1 588,4 558,0 1 108,8 69,8 198,7 
6.6. 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 38,6 0 0  0,0  0,0 
6.7. 71095 – Pozostała działalność 25,3 23,0 27,6 109,1 120,0 
7. 750 – Administracja publiczna 59 477,0 24 025,0 25 314,5 42,6 105,4 
7.1. 75011 – Urzędy wojewódzkie 59 376,1 23 947,0 25 238,8 42,5 105,4 
7.2. 75046 – Komisje egzaminacyjne 100,9 78,0 75,7 75,0 97,1 
8. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 302,5 155,0 400,8 132,5 258,6 
8.1. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 92,9 13,0 144,3 155,3 1 110,0 
8.2. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 209,6 142,0 256,5 122,4 180,6 
9. 801 – Oświata i wychowanie 115,5 31,0 208,7 180,7 673,2 
9.1. 80101 – Szkoły podstawowe 3,6 0 4,0 111,1  0,0 
9.2. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1,3 0 0,5 38,5  0,0 
9.3. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25,0 0 44,8 179,2  0,0 
9.4. 80104 – Przedszkola 48,6 0 92,7 190,7  0,0 
9.5. 80110 – Gimnazja 0 0 3,5  0,0  0,0 
9.6. 80111 – Gimnazja specjalne 0 0 0,2 0,0 0,0 
9.7. 80136 – Kuratoria oświaty 27,3 21,0 52,4 191,9 249,5 
9.8. 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 4,3 2,0 2,0 46,5 100,0 

9.9. 
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0 0 2,5  0,0  0,0 

9.10. 80195 – Pozostała działalność 5,1 8,0 6,1 119,6 76,3 
10. 851 – Ochrona zdrowia 9 677,0 9 453,0 10 432,1 107,8 110,4 
10.1. 85132 – Inspekcja Sanitarna 8 440,0 9 023,0 9 171,0 108,7 101,6 
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Lp. Wyszczególnienie 
2015 2016 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

10.2. 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna 959,0 430,0 1 076,6 112,3 250,4 
10.3. 85141 – Ratownictwo medyczne 160,0 0 95,6 59,8  0,0 

10.4. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 116,7 0 87,1 74,6  0,0 

10.5. 85195 – Pozostała działalność 1,3 0 1,8 138,5  0,0 
11. 852 – Pomoc społeczna 21 725,7 15 442,0 23 705,3 109,1 153,5 
11.1. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1,6 0 0,1 6,3  0,0 
11.2. 85202 – Domy pomocy społecznej 4,1 0 0  0,0 0,0 
11.3. 85203 – Ośrodki wsparcia 352,9 342,0 246,7 69,9 72,1 
11.4. 85204 – Rodziny zastępcze 0 0 0,1 0,0 0,0 
11.5. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2,7 0 7,0  259,3  0,0 
11.6. 85206 – Wspieranie rodziny 2,1 0 4,1  195,2  0,0 
11.7. 85211 – Świadczenia wychowawcze 0 0 1,8  0,0  0,0 

11.8. 
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 20 605,0 14 891,0 22 722,3 110,3 152,6 

11.9. 
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 18,8 0 25,6 136,2  0,0 

11.10. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  112,6 0 119,7 106,3  0,0 

11.11. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 0,6 0 2,6  433,3  0,0 
11.12. 85216 – Zasiłki stałe 252,2 0 274,3 108,8  0,0 
11.13. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 0 0,6  0,0  0,0 
11.14. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 0,7 0 30,2 4314,3  0,0 
11.15. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2,2 0 0,5 22,7  0,0 
11.16. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 239,1 209,0 204,3 85,4 97,8 
11.17. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100,8 0 54,8 54,4  0,0 
11.18. 85295 – Pozostała działalność 30,3 0 10,6 35,0  0,0 
12. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 377,2 270,0 208,0 55,1 77,0 
12.1. 85305 – Żłobki 2,4 0 0,5  20,8  0,0 
12.2. 85307 – Dzienni opiekunowie 0 0 0,6  0,0  0,0 
12.3. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 373,3 270,0 170,2 45,6 63,0 
12.4. 85334 – Fundusz Alimentacyjny w likwidacji 0 0 35,8  0,0  0,0 
12.5. 85395 – Pozostała działalność 1,5 0 0,9  60,0 0,0 
13. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 105,4 0 52,9 50,2  0,0 

13.1. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,9 0 1,6 177,8  0,0 

13.2. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 104,5 0 48,0 45,9  0,0 
13.3. 85495 – Pozostała działalność 0 0 3,3  0,0  0,0 
14. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 196,7 144,0 240,7 122,4 167,2 
14.1. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska 138,5 144,0 211,8 152,9 147,1 
14.2. 90095 – Pozostała działalność 58,3 0 28,9 49,6  0,0 
15. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19,3 13,0 30,8 159,6 236,9 
15.1. 92121 – Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków 19,3 13,0 30,8 159,9 236,9 
16.  926 – Kultura fizyczna i sport 0 0 0,1 0,0 0,0 
16.1. 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0,1 0,0 0,0 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 
1) Znowelizowana ustawa budżetowa. 
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Załącznik 2. Wydatki budżetu państwa w części 85/02 – województwo dolnośląskie 

Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 2 264 229,6 2 664 661,0 3 534 254,1 3 481 934,1 153,8 130,7 98,5 
1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 231 009,1 60 258,0 280 296,8 277 965,9 120,3 461,3 99,2 

1.1. 01005 – Prace geodezyjno- 
-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 152,8 615,0 4 091,2 4 062,5 188,7 660,6 99,3 

1.2. 01008 – Melioracje wodne 36 590,8 13 070,0 35 094,0 34 517,4 94,3 264,1 98,4 
1.3. 01009 – Spółki wodne 1 870,7 644,0 1 944,2 1 914,7 102,4 297,3 98,5 

1.4. 

01022 – Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt oraz badania 
monitoringowe pozostałości 
chemicznych i biologicznych 
w tkankach zwierząt i produktach 
pochodzenia zwierzęcego 2 424,4 950,0 2 628,7 2 002,3 82,6 210,8 76,2 

1.5. 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno - Spożywczych 1 859,5 1 908,0 1 908,0 1 907,9 102,6 100,0 100,0 

1.6. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 8 390,0 9 043,0 9 062,7 9 062,7 108,0 100,2 100,0 

1.7. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 7 923,4 7 166,0 9 739,5 9 504,9 120,0 132,6 97,6 

1.8. 01034 – Powiatowe inspektoraty 
weterynarii 22 917,6 21 554,0 23 839,5 23 688,1 103,4 109,9 99,4 

1.9. 01041 – Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 4 873,5 3 848,0 3 848,0 3 398,2 69,7 88,3 88,3 

1.10. 01078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 87 659,7 0 130 494,9 130 311,4 148,7 0,0 99,9 

1.11. 01095 – Pozostała działalność 54 346,7 1 460,0 57 646,1 57 595,8 106,0 3 944,9 99,9 
2. 050 – Rybołówstwo i rybactwo 1 819,4 2 126,0 2 187,0 1 883,0 103,5 88,6 86,1 

2.1. 05003 – Państwowa Straż Rybacka 1 229,0 1 398,0 1 459,0 1 459,0 118,7 104,4 100,0 

2.2. 

05011 – Program Operacyjny 
Zrównoważony Rozwój Sektora 
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 
Obszarów Rybackich 2007–2013 
oraz Program Operacyjny Rybactwo 
i Morze 2014–2020  590,4 728,0 728,0 424,0 71,8 58,2 58,2 

3. 500 – Handel 4 509,0 5 255,0 5 255,0 5 255,0 116,5 100,0 100,0 
3.1. 50001 – Inspekcja Handlowa 4 509,0 5 255,0 5 255,0 5 255,0 116,5 100,0 100,0 
4. 600 – Transport i łączność 214 126,3 62 549,0 169 516,5 161 479,4 75,4 258,2 95,3 

4.1. 60001 – Krajowe pasażerskie 
przewozy kolejowe 7 242,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

4.2. 60003 – Krajowe pasażerskie 
przewozy autobusowe 47 075,4 53 000,0 51 107,2 44 961,0 95,5 84,8 88,0 

4.3. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 11,6 0 14 643,0 14 643,0 126 232,8 0,0 100,0 
4.4. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 25 089,8 0 21 289,0 20 895,0 83,3 0,0 98,1 

4.5. 60015 – Drogi publiczne w miastach 
na prawach powiatu 2 770,8 0 1 842,5 1 618,0 58,4 0,0 87,8 

4.6. 60016 – Drogi publiczne gminne 31 115,1 0 23 738,8 22 985,0 73,9 0,0 96,8 
4.7. 60031 – Przejścia graniczne 3 728,2 4 465,0 4 975,0 4 843,4 129,9 108,5 97,4 

4.8. 60055 – Inspekcja Transportu 
Drogowego 5 666,7 4 941,0 5 610,0 5 588,0 98,6 113,1 99,6 

4.9. 60078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 91 321,2 0 46 168,0 45 856,0 50,2 0,0 99,3 

4.10. 60095 – Pozostała działalność 104,7 143,0 143,0 90,0 86,0 62,9 62,9 
5. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14 371,1 8 137,0 9 957,0 9 602,7 66,8 118,0 96,4 

5.1. 70005 – Gospodarka gruntami 
i  nieruchomościami 10 515,3 8 137,0 9 142,0 8 821,3 83,9 108,4 96,5 

5.2. 70078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 106,9 0 260,0 260,0 243,2 0,0 100,0 

5.3. 70095 – Pozostała działalność 3 748,9 0 555,0 521,4 13,9 0,0 93,9 
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Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. 710 – Działalność usługowa 27 302,5 27 133,0 27 633,0 27 403,5 100,4 101,0 99,2 

6.1. 71005 – Prace geologiczne  
– nieinwestycyjne 19,1 21,0 15,0 12,7 66,5 60,5 84,7 

6.2. 71012 – Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 5 650,2 9 455,0 9 455,0 9 259,1 163,9 97,9 97,9 

6.3. 71013 – Prace geodezyjne 
i kartograficzne – nieinwestycyjne 2 934,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

6.4. 71014 – Opracowania geodezyjne 
i kartograficzne 385,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

6.5. 71015 – Nadzór budowlany 16 018,0 16 938,0 16 944,0 16 925,5 105,7 99,9 99,9 
6.6. 71035 – Cmentarze 575,3 586,0 586,0 573,2 99,6 97,8 97,8 

6.7. 71078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 1 540,0  0 500,0 500,0 32,5 0,0 100,0 

6.8. 71095 – Pozostała działalność 180,0 133,0 133,0 133,0 73,9 100,0 100,0 
7. 750 – Administracja publiczna 85 381,5 90 262,0 93 547,0 90 435,5 105,9 100,2 96,7 

7.1. 75011 – Urzędy wojewódzkie 84 096,2 84 535,0 85 376,6 82 933,4 98,6 98,1 97,1 
7.2. 75018 – Urzędy marszałkowskie 241,5 197,0 197,0 38,3 15,9 19,4 19,4 

7.3. 75023 – Urzędy gmin, miast i miasta 
na prawach powiatu 6,7 0 16,5 16,5 246,3 0,0 100,0 

7.4. 75045 – Kwalifikacja wojskowa 973,4 1 490,0 1 069,1 1 001,5 102,9 67,2 93,7 
7.5. 75046 – Komisje egzaminacyjne 50,3 71,0 51,5 40,5 80,5 57,0 78,6 

7.6. 75081 – System powiadamiania 
ratunkowego 0 3 838,0 6 705,6 6 275,2 0,0 163,5 93,6 

7.7. 
75084 – Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad dialogu 
społecznego 0 117,0 117,0 117,0 0,0 100,0 100,0 

7.8. 75095 – Pozostała działalność 13,4 14,0 13,7 13,1 97,8 93,6 95,6 
8. 752 – Obrona narodowa 212,4 308,0 308,0 233,9 110,1 75,9 75,9 

8.1. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 212,4 308,0 308,0 233,9 110,1 75,9 75,9 

9. 754 – Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 188 020,5 183 188,0 188 452,1 188 288,6 100,1 102,8 99,9 

9.1. 75410 – Komendy wojewódzkie 
Państwowej Straży Pożarnej 23 051,8 14 946,0 17 489,3 17 446,3 75,7 116,7 99,8 

9.2. 75411 – Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 163 253,8 166 891,0 168 948,6 168 947,0 103,5 101,2 100,0 

9.3. 75414 – Obrona cywilna 467,5 582,0 510,4 463,6 99,2 79,7 90,8 

9.4. 75415 – Zadania ratownictwa 
górskiego i wodnego 242,0 242,0 242,0 242,0 100,0 100,0 100,0 

9.5. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 564,6 237,0 293,2 252,7 44,8 106,6 86,2 

9.6. 75478 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 85,0 0 462,6 462,5 544,1 0,0 100,0 

9.7. 75495 – Pozostała działalność 355,8 290,0 506,0 474,5 133,4 163,6 93,8 
10. 755 – Wymiar sprawiedliwości 0 0 7 292,4 7 238,8 0,0 0,0 99,3 

10.1. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 0 0 7 292,4 7 238,8 0,0 0,0 99,3 

11. 

756 – Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 443,3 0 400,2 400,2 90,3 0,0 100,0 

11.1. 

75615 – Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku  
od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych) 443,3 0 400,2 400,2 90,3 0,0 100,0 

12. 758 – Różne rozliczenia 14 409,4 7 143,0 15 556,0 15 116,0 104,9 211,6 97,2 
12.1. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 13 272,2 6 682,0 15 095,0 15 095,0 113,7 225,9 100,0 
12.2. 75860 – Euroregiony 1 137,2 461,0 461,0 21,0 1,8 4,6 4,6 
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Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. 801 – Oświata i wychowanie 144 976,9 13 321,0 149 338,6 147 522,6 101,8 1 107,4 98,8 
13.1. 80101 – Szkoły podstawowe 10 877,5 0 11 947,7 11 636,0 107,0 0,0 97,4 

13.2. 80102 – Szkoły podstawowe 
specjalne 206,3 0 1 236,2 1 016,3 492,6 0,0 82,2 

13.3. 80103 – Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych 16 969,0 0 14 015,5 13 975,2 82,4 0,0 99,7 

13.4. 80104 – Przedszkola 93 980,5 0 94 227,5 94 152,0 100,2 0,0 99,9 
13.5. 80105 – Przedszkola specjalne 134,7 0 132,0 132,0 98,0 0,0 100,0 

13.6. 80106 – Inne formy wychowania 
przedszkolnego 2 274,7 0 1 976,5 1 975,6 86,9 0,0 100,0 

13.7. 80110 – Gimnazja 6 496,2 0 8 492,8 8 023,0 123,5 0,0 94,5 
13.8. 80111 – Gimnazja specjalne 361,4 0 585,1 465,0 128,7 0,0 79,5 
13.9. 80120 – Licea ogólnokształcące 0,0 0 171,5 171,5 0,0 0,0 100,0 
13.10. 80130 – Szkoły zawodowe 0,0 0 218,9 218,6 0,0 0,0 99,9 
13.11. 80132 – Szkoły artystyczne 42,6 0 51,3 46,0 0,0 0,0 89,7 
13.12. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 0,0 0 7,4 7,4 0,0 0,0 100,0 
13.13. 80136 – Kuratoria oświaty 11 643,1 11 530,0 11 875,5 11 796,0 101,3 102,3 99,3 

13.14. 80144 – Inne formy kształcenia 
osobno niewymienione 153,3 0 19,7 14,1 9,2 0,0 71,6 

13.15. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 126,8 936,0 508,5 298,2 235,2 31,9 58,6 

13.16. 80147 – Biblioteki pedagogiczne 0 0 9,2 9,2 0,0 0,0 100,0 

13.17. 

80149 – Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy  
dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych  
w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego 0 0 1 742,3 1 727,0 0,0 0,0 99,1 

13.18. 

80150 – Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy  
dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych  108,7 0 306,9 201,3 185,2 0,0 65,6 

13.19. 80178 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 231,2 0 252,6 252,6 109,3 0,0 100,0 

13.20. 80195 – Pozostała działalność 1 370,9 855,0 1 561,5 1 405,6 102,5 164,4 90,0 
14. 851 – Ochrona zdrowia 299 282,7 298 515,0 299 691,4 297 058,7 99,3 99,5 99,1 

14.1. 85132 – Inspekcja Sanitarna 85 458,3 80 679,0 82 232,2 82 232,2 96,2 101,9 100,0 
14.2. 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna 2 127,2 2 272,0 2 329,0 2 327,0 109,4 102,4 99,9 
14.3. 85141 – Ratownictwo medyczne 139 716,0 141 102,0 151 097,3 150 495,6 107,7 106,7 99,6 

14.4. 
85144 – System Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego 0 111,0 113,8 102,7 0,0 92,5 90,2 

14.5. 
85156 – Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 70 170,9 73 255,0 61 143,1 59 147,0 84,3 80,7 96,7 

14.6. 85195 – Pozostała działalność 1 810,3 1 096,0 2 776,0 2 754,2 152,1 251,3 99,2 
15. 852 – Pomoc społeczna 949 120,5 1 874 235,0 2 203 593,4 2 178 496,1 229,5 116,2 98,9 

15.1. 85201 – Placówki opiekuńczo- 
-wychowawcze 128,4 0 938,2 868,0 676,0 0,0 92,5 

15.2. 85202 – Domy pomocy społecznej 60 891,4 61 394,0 62 509,7 61 252,4 100,6 99,8 98,0 
15.3. 85203 – Ośrodki wsparcia 19 499,0 17 597,0 21 140,1 20 747,0 106,4 117,9 98,1 
15.4. 85204 – Rodziny zastępcze 1 325,5 0 23 213,3 22 729,8 1 714,8 0,0 97,9 
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Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.5. 85205 – Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 895,9 912,0 927,0 921,0 102,8 101,0 99,4 

15.6. 85206 – Wspieranie rodziny 3 195,6 0 4 360,4 4 263,0 133,4  0,0 97,8 
15.7. 85211 – Świadczenia wychowawcze 0 0 1 091 606,9 1 085 358,0 0,0 0,0 99,4 

15.8. 

85212 – Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 635 207,2 634 487,0 759 467,6 752 214,6 118,4 118,6 99,0 

15.9. 

85213 – Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 11 851,6 7 901,0 14 052,0 13 672,3 115,4 173,0 97,3 

15.10. 
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 62 349,4 43 134,0 61 976,9 57 101,6 91,6 132,4 92,1 

15.11. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 534,1  0 1 497,1 1 428,2 93,1 0,0 95,4 
15.12. 85216 – Zasiłki stałe 70 858,3 44 500,0 82 537,9 81 250,4 114,7 182,6 98,4 

15.13. 85218 – Powiatowe centra pomocy 
rodzinie 60,6  0 53,4 50,9 84,0  0,0 95,3 

15.14. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 46 076,2 42 068,0 47 695,5 47 563,1 103,2 113,1 99,7 

15.15. 
85220 – Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej 0,6 0 1,4 1,4 233,3 0,0 100,0 

15.16. 85226 – Ośrodki adopcyjne 2 770,3 2 094,0 2 959,5 2 959,4 106,8 141,3 100,0 

15.17. 85228 – Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 471,7 3 700,0 3 821,9 3 716,2 107,0 100,4 97,2 

15.18. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 125,5 50,0 252,3 234,8 187,1 469,6 93,1 

15.19. 85278 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 4 859,7 0 657,1 635,1 13,1 0,0 96,7 

15.20. 85295 – Pozostała działalność 24 020,1 1 016 398,0 23 925,2 21 528,9 89,6 2,1 90,0 

16. 853 – Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 21 744,8 9 112,0 26 654,8 25 147,3 115,6 276,0 94,3 

16.1. 85305 – Żłobki  8 228,0 0 12 463,5 11 396,9 138,5 0,0 91,4 
16.2. 85306 – Kluby dziecięce 787,3 0 503,7 421,0 53,5 0,0 83,6 
16.3. 85307 – Dzienni opiekunowie 52,7 0 269,8 57,2 108,5 0,0 21,2 

16.4. 85321 – Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 10 991,3 9 107,0 10 820,1 10 739,3 97,7 117,9 99,3 

16.5. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 1,2 5,0 0,5 0,2 16,7 4,0 40,0 
16.6. 85334 – Pomoc dla repatriantów 1 678,3 0 2 585,9 2 521,8 150,3 0,0 97,5 
16.7. 85395 – Pozostała działalność 6,0 0 11,3 10,9 181,7 0,0 96,5 

17. 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza 27 656,6 2 260,0 26 086,4 23 499,0 85,0 1 039,8 90,1 

17.1. 
85412 – Kolonie i obozy oraz inne 
formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 352,2 2 260,0 2 687,0 2 648,0 112,6 117,2 98,5 

17.2. 85415 – Pomoc materialna dla 
uczniów 24 442,4 0 22 989,0 20 452,0 83,7 0,0 89,0 

17.3. 85478 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 627,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

17.4. 85495 – Pozostała działalność 234,7 0 410,4 399,0 170,0 0,0 97,2 

18. 900 – Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 29 948,3 13 125,0 19 946,6 16 366,5 54,6 124,7 82,1 

18.1. 90005 – Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 171,0 240,0 0 0 0,0 0,0 0,0 
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18.2. 90007 – Zmniejszenie hałasu 
i wibracji 0,2 3,0 1,0 0 0,0 0,0 0,0 

18.3. 90014 – Inspekcja Ochrony 
Środowiska 27 223,2 12 882,0 19 945,6 16 366,5 60,1 127,0 82,1 

18.4. 90078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 2 550,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

18.5. 90095 – Pozostała działalność 3,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

19. 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 8 117,8 5 985,0 6 272,9 6 272,6 77,3 104,8 100,0 

19.1. 92105 – Pozostałe zadania 
w zakresie kultury 13,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

19.2. 92116 – Biblioteki 0 0 117,8 117,8 0,0 0,0 100,0 

19.3. 92120 – Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami 1 041,2 947,0 992,4 992,1 95,3 104,8 100,0 

19.4. 92121 – Wojewódzkie urzędy 
ochrony zabytków 4 648,1 5 038,0 5 067,6 5 067,6 109,0 100,6 100,0 

19.5. 92178 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 41,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

19.6. 92195 – Pozostała działalność 2 373,9 0 95,1 95,1 4,0 0,0 100,0 

20. 
925 – Ogrody botaniczne 
i zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej 
przyrody 1 683,9 1 749,0 1 749,0 1 748,8 103,9 100,0 100,0 

20.1. 92502 – Parki krajobrazowe 1 660,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0 103,9 100,0 100,0 

20.2. 92503 – Rezerwaty i pomniki 
przyrody 23,9 24,0 24,0 23,8 99,6 99,2 99,2 

21. 926 – Kultura fizyczna i sport 93,6 0 520,0 520,0 555,6 0,0 100,0 

21.1. 92678 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 93,6 0 520,0 520,0 555,6 0,0 100,0 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa. 
1) Znowelizowana ustawa budżetowa. 
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 85/02 – województwo dolnośląskie 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 pełno-

zatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 pełno-

zatrudnionego 
osób1) tys. zł zł osób tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Ogółem 3 291 147 807,5 3 743 3 262 159 725,7 4 080 109,0 

według statusu zatrudnienia2),  
w tym: 

01 1 652 62 128,7 3 134 1 660 70 703,2 3 549 113,2 
02 2 230,6 9 607 2 315,9 13 164 137,0 
03 1 561 79 692,3 4 254 1 526 82 818,5 4 523 106,3 
10 76 5 755,9 6 311 74 5 888,1 6 631 105,1 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 512 24 684,2 4 018 499 26 397,8 4 408 109,7 

1.1. 
  
  
  01023 

Inspekcja Jakości 
Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

01 3 182,3 5 063 3 269,0 7 472 147,6 

03 24 895,6 3 110 21 937,0 3 718 119,5 

1.2. 
  
  01032 

Państwowa 
Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

01 13 581,0 3 724 11 599,1 4 539 121,9 

03 125 5 103,0 3 402 124 5 811,6 3 906 114,8 

1.3. 
  
  01033 

Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

01 14 421,6 2 509 13 446,7 2 863 114,1 
03 73 3 766,8 4 300 71 3 948,3 4 634 107,8 

1.4. 
  

01034 
Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

01 14 358,3 2 133 14 401,7 2 391 112,1 
03 241 13 175,6 4 556 238 13 757,2 4 817 105,7 

1.5. 
 

01095 Pozostała 
działalność 

01 4 164,8 3 434 3 185,6 5 155 150,1 
03 1 35,2 2 930 1 41,6 3 466 118,3 

2. 050 Rybołówstwo i rybactwo 22 786,0 2 977 23 879,7 3 187 107,1 

2.1.   
05003 Państwowa Straż 

Rybacka 01 22 786,0 2 977 23 879,7 3 187 107,1 

3. 500 Handel 82 3 173,0 3 225 83 3 582,0 3 596 111,5 

3.1.   
  50001 Inspekcja 

Handlowa 
01 6 293,0 4 070 6 359,8 4 997 122,8 
03 76 2 880,0 3 158 77 3 222,2 3 487 110,4 

4. 600 Transport i łączność 50 2 750,0 4 583 48 2 881,1 5 002 109,1 

4.1. 
  
  60055 

Inspekcja 
Transportu 
Drogowego 

01 7 412,5 4 911 6 366,2 5 087 103,6 
03 43 2 337,5 4 530 42 2 514,9 4 990 110,2 

5. 710 Działalność usługowa 30 1 747,5 4 854 32 1 769,4 4 608 94,9 

5.1.   
  71015 Nadzór 

budowlany 
01 4 218,6 4 554 4 222,1 4 627 101,6 
03 26 1 528,9 4 900 28 1 547,3 4 605 94,0 

6. 750 Administracja publiczna 728 37 152,6 4 253 723 38 633,0 4 453 104,7 

6.1. 
  
  
  

75011 
Urzędy 
wojewódzkie 

01 148 5 895,5 3 320 107 4 657,7 3 627 109,2 
02 2 230,6 9 607 2 315,9 13 164 137,0 
03 578 31 026,5 4 473 549 30 870,7 4 686 104,8 

6.2. 
  
  75081 

System 
powiadamiania 
ratunkowego 

01 0 0 0 64 2 687,1 3 499 0,0 

03 0 0 0 1 101,6 8 464 0,0 

7. 754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 96 6 447,6 5 597 93 6 605,7 5 919 105,8 

7.1. 
  
  
  75410 

Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej 
Straży Pożarnej 

01 6 170,6 2 370 5 180,7 3 012 127,1 
03 14 521,1 3 102 14 536,9 3 196 103,0 
10 76 5 755,9 6 311 74 5 888,1 6 631 105,1 

8. 801 Oświata i wychowanie 128 8 136,1 5 297 129 8 577,6 5 541 104,6 

8.1.   
  80136 Kuratoria oświaty 01 11 657,2 4 979 11 726,8 5 506 110,6 

03 117 7 478,9 5 327 118 7 850,8 5 544 104,1 
9. 851 Ochrona zdrowia 1 385 51 509,0 3 099 1 376 58 143,9 3 521 113,6 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 pełno-

zatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 pełno-

zatrudnionego 
osób1) tys. zł zł osób tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.1. 
 

85132 
Wojewódzka 
Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna  

01 1 361 50 183,5 3 073 1 348 56 515,8 3 494 113,7 

9.2.  85133 Inspekcja 
Farmaceutyczna 

01 8 438,0 4 562 8 491,8 5 123 112,3 
03 16 887,5 4 622 18 1 051,8 4 869 105,3 

9.3. 

  

85144 

System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

01 0 0 0 2 84,5 3 521 0,0 

10. 853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 9 338,0 3 130 9 390,0 3 611 115,4 

10.1. 
  

85321 
Zespoły do spraw 
orzekania 
o niepełnospraw-
ności 

01 9 338,0 3 130 9 390,0 3 611 115,4 

11. 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska  184 8 254,7 3 739 182 8 732,0 3 998 106,9 

11.1. 
 

90014 
Inspekcja 
Ochrony 
Środowiska 

01 14 625,6 3 724 14 697,1 4 149 111,4 

03 170 7 629,1 3 740 168 8 034,9 3 986 106,6 

12. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 65 2 828,8 3 627 65 3 133,5 4 017 110,8 

12.1. 
  

92121 
Wojewódzkie 
urzędy ochrony 
zabytków 

01 8 402,2 4 189 9 541,8 5 017 119,8 

03 57 2 426,6 3 548 56 2 591,7 3 857 108,7 

Dane na podstawie sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
1) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
2) Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (status 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, status 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska 
państwowe, status 03 – członkowie korpusu służby cywilnej, status 10 – żołnierze i funkcjonariusze).  
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Załącznik 4. Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/02 – województwo dolnośląskie 

Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 46 855,2 0 1 067,8 1 067,8 2,3  0,0 100,0 

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 15 986,2 0 1 067,8 1 067,8 6,7  0,0 100,0 

1.1. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 10 789,9 0 0 0  0,0  0,0  0,0 

1.2. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013 

5 196,3 0 1 067,8 1 067,8 20,5  0,0 100,0 

2. 
754 – Bezpieczeństwo 
Publiczne i Ochrona 
Przeciwpożarowa 

30 869,0 0 0 0  0,0  0,0  0,0 

2.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013 

16 605,9  0 0 0  0,0  0,0  0,0 

2.2. 
Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata  
2007–2013 

14 263,1  0 0 0  0,0  0,0  0,0 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. 
1) Znowelizowana ustawa budżetowa. 
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Załącznik 5. Kalkulacja oceny ogólnej w części 85/02 – województwo dolnośląskie 

Oceny wykonania budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie dokonano stosując kryteria69 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r.70. 
Dochody71: nie dotyczy. 
Wydatki (łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich):  3 483 001,9 tys. zł. 
Łączna kwota G: 3 483 001,9 tys. zł (kwota wydatków). 
Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G 1,0000. 
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie miały wymiaru finansowego i wpływu na końcową ocenę 
wykonania budżetu w części 85/02. 
Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5,0) 
Wynik końcowy Wk: ocena wydatków (5,0) 
Wyliczenie: Wk = 5 x 1,0 = 5,0 
Wynik końcowy Wk: 5,0 
  

                                                 
69  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/. 
70  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
71  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane 

dochody nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty 
dochodów. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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Załącznik 6. Wykaz jednostek objętych kontrolą 

Lp. Nazwa jednostki Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność Ocena kontrolowanej 
działalności* Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski P 

2. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
we Wrocławiu 

Zofia Batorczak 
do 22 lutego 2016 r. Dolnośląski Wojewódzki 

Lekarz Weterynarii P Zdzisław Król 
od 23 lutego 2016 r. 

3. Urząd Gminy w Kostomłotach Stanisław Wicha Wójt Gminy Kostomłoty P 

4. Urząd Gminy w Kondratowicach Wojciech Bochnak Wójt Gminy 
Kondratowice N 

5. Urząd Gminy w Grębocicach Roman Jabłoński Wójt Gminy Grębocice P 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kostomłotach Bogusława Szopa 

Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej 
w Kostomłotach 

P 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kondratowicach Maria Stępnik 

Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej 
w Kondratowicach 

P 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Grębocicach Barbara Langner 

Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej 
w Grębocicach 

P 

9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Jadwiga Radziejewska Dyrektor Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłodzku O 

* Użyty skrót oznacza: P – ocena pozytywna, N – ocena negatywna, O – ocena opisowa. 
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Załącznik 7. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
6. Minister Rozwoju i Finansów 
7. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
8. Rzecznik Praw Obywatelskich 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP 

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 
11. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP 
12. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP 
13. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP 
14. Wojewoda Dolnośląski 
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